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Existã un pericol:

Extinderea
culturii coca-cola
în dauna culturii naþionale

Discursul acad. Ionel Haiduc, preºedintele Academiei Române,
la Ziua
Culturii Naþionale

În anul 2012 se împlinesc
100 de ani de la trecerea în eternitate
a lui Spiru C. Haret, fondatorul
învãþãmântului modern românesc.
Pentru a cinsti acest eveniment,
Vâlcea, unul dintre judeþele în care
haretismul s-a manifestat viguros ºi
durabil, a iniþiat programul
Centenarul Spiru Haret. 2012 
Anul haretian, cultural ºi
educaþional în Vâlcea. Programul a
fost lansat în decembrie 2011 ºi va
fi inaugurat în februarie 2012.
Centenarul Spiru Haret este
iniþiat, organizat ºi coordonat de
triumviratul haretian: biserica,
ºcoala, cultura: Arhiepiscopia
Râmnicului, Inspectoratul ªcolar al
Judeþului Vâlcea ºi Forumul Cultural
al Râmnicului, cu binecuvântarea ºi
sub patronajul spiritual al
ÎPS Gherasim, arhiepiscpului
Râmnicului, cãruia Vâlcea îi
datoreazã revigorarea dialogului
între Credinþã, Educaþie ºi Culturã
în ultimele douã decenii.

Întâlnire între

Spiru Haret ºi Francisc Rainer

Cu câteva zile în urmã, o nouã întâlnire a confirmat
deschiderea unui spaþiu liber de exprimare al lumii
academice bucureºtene: la Institutul de Antropologie
al Academiei Române Francisc I. Rainer, într-o
determinat de uºurinþa comunicãrii ºi atmosferã de veche ospitalitate, între cãrþi ºi cãni cu
transporturilor, circulaþia liberã, a bunurilor, ceai fierbinte, cercetãtorul ªtefan Dorondel (autor cu
serviciilor, capitalurilor, cunoºtinþelor ºi notorietate deja precizatã în þarã, dar ºi în spaþiul
oamenilor, crearea unor reþele de ºtiinþific european) a susþinut conferinþa cu tema
instituþii la nivel mondial, dar ºi de nevoia Ajutoare europene: practici de distribuþie ale statului
de soluþionare în comun a unor probleme local în mediul rural din România. Expunerea, extrem
esenþiale pentru societatea umanã la scarã de bine consolidatã teoretic ºi temeinic argumentatã
globalã: protecþia mediului ºi poluarea, empiric, susþine curajos teza ilizibilitãþii sau a
schimbãrile climatice, resursele energetice neinteligibilitãþii realitãþii comunitãþilor locale la nivelul
ºi materiale, terorismul, dezechilibrele superior al structurii statale. Prezentarea a fost, din
economice ºi financiare.
acest punct de vedere, un model al felului în care
cercetarea ºtiinþificã este cea care trebuie sã se manifeste
(Continuare în pag.6) cu raþionalism critic, ºi nu prin subordonare funcþionalã,

La iniþiativa Academiei Române, Parlamentul þãrii a aprobat prin lege ca ziua de
15 ianuarie sã fie declaratã Zi a Culturii Naþionale. Se pun douã întrebãri: Era necesarã
o Zi a Culturii Naþionale? Dacã da, care este data cea mai potrivitã pentru acest eveniment?
Rãspunsul la prima întrebare este categoric
afirmativ. Într-o societate dominatã de
îngrijorãri economice ºi cuprinsã de frãmântãri
politice, preocuparea pentru culturã are
tendinþa de a trece pe un plan secundar sau
de a se limita la cercuri restrânse. Totuºi,
într-o lume în care culturile naþionale sunt
supuse presiunilor globalizãrii, fiecare naþiune
se strãduieºte sã-ºi menþinã identitatea prin
pãstrarea culturii sale, care contribuie la
bogãþia ºi diversitatea culturii universale.
Globalizarea este un fenomen inevitabil
de integrare a þãrilor ºi popoarelor,

Manifestãrile, anunþã organizatorii,
se desfãºoarã sub patronajul profesional al prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
fiu prestigios al Vâlcii, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine,
fondatorul Universitãþii Spiru Haret,
trezorier al moºtenirii spirituale
haretiene. Parteneri media ai
evenimentelor au fost invitate ºi
televiziunea România de Mâine ºi
revista Opinia naþionalã, recunoscutã
de organizatori drept o tribunã activã
de promovare a spiritului haretian în
contemporaneitate, prin cultivarea
binomului informaþie & educaþie ºi
prin apãrarea valorilor perene ale
spiritualitãþii româneºti.
Programul Centenarului, care are
cinci componente / subprograme:
ºtiinþific, educaþional, cultural, artistic,
editorial, cu categorii ºi tipuri de
proiecte specifice, se deruleazã pe tot
parcursul anului 2012, culminând cu
manifestarea comemorativã din
preajma datei de 17 decembrie 2012,
ziua trecerii lui Spiru Haret în eternitate.

Se deschide portalul
cercetare.spiruharet.ro

faþã de instituþiile de conducere a societãþii. La dezbateri
 prin care s-au reluat, nuanþat, reinterpretat minuþios,
eventual sentenþios dar nu ºi tendenþios argumentele
demonstraþiei lui Dorondel  au luat parte atât cercetãtorii
Institutului, cât ºi studenþi ºi cadre didactice ale Facultãþii
de Sociologie-Psihologie a Universitãþii Spiru Haret,
membri ai Cercului de etnosociologie, antropologie ºi
geografie umanã Totem. În gãzduirea doamnei Cristiana
Glavce, director al Institutului, conferinþa a adunat
informaþii, opinii, poziþii teoretice puse într-un dialog de
înalt nivel academic. Semnalãm, aºadar, cu bucurie, cã
între Institutul de antropologie Fr. Rainer ºi Facultatea
de Sociologie-Psihologie a Universitãþii Spiru Haret este
deja clãdit un spaþiu de comunicare interacademicã în
care ideile se bucurã de libertate de circulaþie ºi, totodatã,
de scrutãtoare ºi avizatã atenþie.

Lect.univ.dr. Corina BISTRICEANU

Erasmus schimbã vieþi
ºi deschide noi orizonturi


Peste 250.000 de studenþi din Uniunea Europeanã pot candida
la burse ERASMUS
Androulla VASSILIOU, comisar european pentru educaþie, culturã,
multilingvism ºi tineret: Erasmus este una dintre marile poveºti de succes ale
Uniunii Europene: este programul nostru cel mai cunoscut ºi mai popular (...)
Cererea de locuri în cadrul programului depãºeºte cu mult resursele disponibile
în multe þãri  unul dintre motivele pentru care intenþionãm sã extindem
posibilitãþile de studiu ºi formare în strãinãtate în noul nostru program pentru
educaþie, formare ºi tineret denumit Erasmus pentru toþi.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
SE IMPLICÃ ÎN VIAÞA CETÃÞII!

 Întâlnirea de lucru a Institutului de Cercetare ªtiinþificã

Institutul de Cercetare ªtiinþificã,
organismul de cercetare ºtiinþificã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret care
desfãºoarã permanent activitãþi de
îndrumare ºi coordonare a proiectelor
derulate prin centrele de cercetare ale
facultãþilor universitãþii, are ca misiune
dezvoltarea activitãþilor de cercetare
ºtiinþificã prin integrarea tematicilor
abordate în aria mondialã a cercetãrii,
oferirea suportului pentru consultanþã
ºi servicii profesionale în domenii
majore (mediu, societate, economie),
cooperare naþionalã ºi internaþionalã.
La recenta întâlnire de lucru a Institutului
Central de Cercetare ªtiinþificã s-a discutat
despre reorganizarea cercetãrii ºtiinþifice
la nivel de universitate/ facultate/
departament/ centru de cercetare  colectiv

de cercetare ºi domenii de cercetare
(conform Legii Educaþiei Naþionale
nr.1/2011, art. 133)  deschiderea
portalului cercetare.spiruharet.ro
 evaluarea situaþiei actuale, reorganizare
(statut, membership, autofinanþare),
orientare strategicã ºi vizibilitatea
centrelor de cercetare  organizarea
evenimentelor ºtiinþifice pe anul 2012,
listã de propuneri, logisticã, marketing
 publicaþiile ºtiinþifice ale Universitãþii
Spiru Haret: starea actualã, propuneri
noi, reorganizarea activitãþii în vederea
indexãrii, politica de peer-reviewing,
politica antiplagiat, calitatea lucrãrilor
publicate  autoratul ºtiinþific: co-autorat,
networking la nivel internaþional,
workshop-uri de pregãtire a tinerilor
autori etc.  sprijinirea cadrelor didactice

în vederea documentãrii  finanþarea
cercetãrii ºtiinþifice etc. În acest moment,
fiecare facultate are câte un centru de
cercetare, a explicat prorector prof. univ.
dr. Manuela Epure. Dupã deschiderea
portalului cercetare.spiruharet.ro,
activitatea centrelor va fi mult mai uºor
de parcurs, iar, datoritã unui calendar,
vom ºti în timp real când, unde ºi la ce
orã va avea loc un anumit eveniment
ºtiinþific. În câteva zile o sã definitivãm
ºi portalul ºi din acel moment
coordonatorii vor putea încãrca
informaþiile. Referindu-se la revistele
ºtiinþifice, prorectorul Manuela Epure a
vorbit despre forma, periodicitatea ºi
conþinutul lor ºtiinþific.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Studioul de Teatru al Facultãþii de Arte 
Teatru zonal Berceni

Sesiunea ca o repetiþie generalã
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ. dr. Florin FÃINIªI, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti

Locul ºi rolul dreptului mediului în ansamblul ramurilor de drept
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În þara noastrã dreptul mediului nu a fost
recunoscut mult timp ca ramurã de drept
distinctã. A existat, un obiect al reglementãrii juridice (relaþii sociale cu trãsãturi
specifice) ºi s-a conturat ºi metoda de
reglementare (care s-a realizat prin norme
imperative); cu toate acestea, nu a fost
recunoscutã o ramurã de drept distinctã, nici mãcar dupã
intrarea în vigoare a unei legi generale privind protecþia
mediului (Legea nr. 9/1973).
Dar, chiar în aceste condiþii, s-a susþinut în doctrina de
specialitate cã dreptul mediului constituie o nouã ramurã a
dreptului ºi cã obiectul acestuia îl formeazã raporturile privind
protecþia mediului înconjurãtor ºi folosirea resurselor naturale,
pãrere care a rãmas nesusþinutã în doctrinã.
Nerecunoaºterea autonomiei dreptului
mediului în acea perioadã, cu toate cã au
existat relaþii sociale de protecþie a mediului
ºi acestea au fost reglementate prin norme
juridice, s-a datorat  indiscutabil  lipsei
interesului societãþii în aceastã privinþã. A
lipsit atunci în societatea noastrã acest
interes, deoarece statul totalitar nu era preocupat sub aspect
economic, în luarea mãsurilor de protecþie a mediului, cea
mai mare parte a economiei fiind cuprinsã în sectorul
socialist de stat, finanþat de la bugetul statului, investiþiile
de prevenire a poluãrii ºi cheltuielile legate de refacerea
mediului poluat ar fi trebuit fãcute tot din fondurile statului,
sancþiunile pecuniare pentru poluare se vãrsau tot la bugetul
statului etc.
Teoria dreptului acordã o atenþie mai deosebitã
reglementãrilor legale privitoare la protecþia mediului numai
în mãsura în care ele pot evidenþia anumite trãsãturi
specifice, proprii, acelui domeniu al legislaþiei ºi numai în
mãsura în care ele satisfac ºi alte cerinþe ca, de exemplu, de
a avea o metodã de reglementare corespunzãtoare
specificului relaþiilor sociale respective pe care le
reglementeazã, dacã ele sunt guvernate de anumite principii,
dacã cuprind anumite sancþiuni pentru încãlcarea normelor
cuprinse în ele etc.
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Abia în cursul anului 1989, în doctrinã s-a
pus problema necesitãþii unei astfel de ramuri
de drept ºi s-a susþinut cu argumente
autonominarea sa. S-a înþeles atunci faptul cã,
o legislaþie, cum este cea referitoare la
protecþia mediului, poate fi adoptatã,
dezvoltatã ºi aplicatã cu mai multã eficienþã dacã toate regulile
de conduitã respective sunt înmãnunchiate într-o ramurã de drept
ºi guvernate de anumite principii specifice. Dupã decembrie
1989, ideea recunoaºterii unei astfel de ramuri de drept distincte
a revenit ºi a fost acceptatã în unanimitate de cãtre cei ce s-au
pronunþat în materie.

01 Care este situaþia dreptului mediului ca ramurã de drept distinctã
în sistemul dreptului românesc?
02 Din ce motive nu a fost recunoscut ca ramurã de drept distinctã?
03 Astãzi?
04 Dreptul ambiental, dreptul protecþiei naturii ºi mediului, dreptul
mediului ambiant sunt sinonime cu dreptul mediului?
05 Cum definim dreptul mediului?
06 Care sunt funcþiile specifice ale acestei ramuri de drept?
07 Cum delimitãm dreptul mediului de celelalte tipuri de drept, de
exemplu, de dreptul constituþional?
08 Dar faþã de dreptul civil?
09 De dreptul administrativ?
10 Existã interferenþe cu dreptul agrar?
11 Dar cu dreptul urbanismului?
12 Dreptul mediului se delimiteazã de dreptul energiei?
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Pe lângã îndeplinirea funcþiilor generale ale dreptului
ca element al sistemului social, dreptul mediului
îndeplineºte ºi o serie de funcþii specifice în raport cu
scopurile principale pe care le urmãreºte. Aceste funcþii
sunt:  funcþia de organizare ºi instituþionalizare a
acþiunii sociale în scopul protecþiei ºi ameliorãrii
mediului;  funcþia de promovare a obiectivelor
dezvoltãrii durabile;  funcþia de protecþie, conservare ºi ameliorare a
mediului;  funcþia de promovare a cooperãrii internaþionale în domeniul
protecþiei mediului. Specificul dreptului mediului ne impune sã facem
delimitãrile cuvenite între acest tip de drept ºi celelalte componente ale
sistemului juridic. Scopul acestei delimitãri este acela de a reliefa o
serie de conexiuni, interferenþe, dar ºi de particularitãþi, care concurã la
stabilirea caracterului autonom al acestei ramuri de drept. În cadrul
acestui proces trebuie sã fie evidenþiate atât formele ºi aspectele specifice
de manifestare ale elementelor comune, cât ºi aspectele inedite, originale
ale fiecãrei ramuri din punct de vedere al abordãrii unor valori sociale
fundamentale comune. Ocrotirea mediului  ca obiectiv de interes public
major , prin normele dreptului mediului, determinã accentuarea
interdependenþei dintre aceastã ramurã ºi celelalte ramuri de drept. În
acelaºi timp se impune a fi evidenþiate aspectele ºi caracterele specifice
dreptului mediului.

Întrucât în literatura de specialitate se
folosesc ºi noþiunile drept ambiental,
dreptul protecþiei naturii ºi mediului,
dreptul mediului ambiant º.a., considerãm
cã cel mai bine corespunde conþinutului
normelor ºi raporturilor juridice respective
denumirea simplã de dreptul mediului. Prin folosirea acestei
noþiuni, pe de o parte, evitãm pleonasmul ºi, pe de altã parte,
exprimãm corect ºi exhaustiv esenþa regulilor de conduitã
cuprinsã în legislaþia respectivã, care priveºte mediul în
ansamblul sãu, în sensul prevenirii poluãrii mediului,
conservarea acestuia, dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
de mediu ºi sancþionarea poluatorului.

În ceea ce priveºte dreptul constituþional, care are ca
obiect reglementarea organizãrii ºi funcþionãrii organelor
statului ºi drepturile ºi obligaþiile fundamentale ale
cetãþenilor, acesta cuprinde norme fundamentale care
stau la baza tuturor celorlalte ramuri de drept, inclusiv
a dreptului mediului. Constituþia consacrã obligaþia
statului de a asigura refacerea ºi ocrotirea mediului înconjurãtor,
precum ºi menþinerea echilibrului ecologic; cuprinde norme care
consacrã principii ale dreptului mediului, cum este principiul potrivit
cãruia exploatarea ºi folosirea mediului sã se facã în concordanþã cu
interesul naþional, sau principiul fundamental al unui drept la un mediu
de calitate, prin consacrarea obligaþiei statului de creare a condiþiilor
pentru creºterea calitãþii vieþii; organele ºi instituþiile fundamentele
ale statului au unele competenþe ºi în domeniul mediului, stabilind
cã dreptul de proprietate obligã la respectarea sarcinilor privind
protecþia mediului; ºi alte drepturi fundamentale conexe, toate
consacrate în legea fundamentalã. Existã însã între cele douã ramuri
deosebiri evidente, dincolo de aceste interferenþe, care þin de natura
obiectului supus reglementãrii ºi de finalitatea normelor competente
în domeniu, la care noi am fãcut deja referire în paginile anterioare.

Încercând sã elaborãm o definiþie a
dreptului mediului am putea preciza cã
aceasta cuprinde un ansamblu complex al
normelor juridice care reglementeazã
relaþiile ce se stabilesc între oameni privind
atitudinea lor faþã de naturã, ca element
vital ºi suport al vieþii, în procesul
conservãrii ºi dezvoltãrii în scopuri economice, sociale ºi
culturale a componentelor mediului înconjurãtor  naturale
ºi artificiale  precum ºi relaþiile legale de conservare a
lor. Din definiþia noastrã rezultã cã: avem de a face cu o
ramurã de drept distinctã, autonomã, în sistemul dreptului
românesc; aceasta este formatã din norme juridice
necuprinse în alte ramuri de drept, prezentând trãsãturi
comune care le leagã între ele; normele juridice respective
reglementeazã o categorie distinctã de relaþii sociale nãscute
în procesul complex al prevenirii poluãrii, refacerii
mediului poluat, dezvoltãrii condiþiilor de mediu ºi
sancþionarea faptelor de poluare ºi încãlcare a normelor
dreptului mediului.

Interferenþa dintre dreptul mediului ºi dreptul civil
se regãseºte în ceea ce priveºte exercitarea dreptului
de proprietate. Pe de altã parte, dreptul la proprietate
obligã la respectarea sarcinilor privind protecþia
mediului, rãspunderea pentru daune ecologice are
ca fundament rãspunderea civilã delictualã, reguli
din dreptul civil aplicându-se ori de câte ori în dreptul mediului nu
se gãsesc norme specifice. Între cele douã ramuri de drept existã
însã ºi deosebiri majore, determinate de obiectul diferit ºi metodele
proprii de reglementare. În acest sens, exemplificãm prin câteva
situaþii cum ar fi: în timp ce în raporturile civile pãrþile se aflã pe
poziþii de egalitate juridicã, în raporturile de drept al mediului se
aflã într-o formã de subordonare specialã. În timp ce conþinutul
raportului juridic civil este stabilit prin voinþa pãrþilor, în raportul de
drept de mediu acesta este determinat de lege. Dacã în raportul juridic
civil, subiectul activ este determinat, în timp ce subiectul pasiv este
nedeterminat, în cazul raportului de drept al mediului acesta este
precizat prin stabilirea obligaþiei de a face sau a nu face ceva privind
protecþia, conservarea ºi dezvoltarea mediului înconjurãtor.
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Referitor la dreptul
administrativ ºi
dreptul mediului, noi
apreciem cã, acesta
din urmã se apropie
cel mai mult de
dreptul administrativ. De altfel, un rol
deosebit în realizarea legislaþiei
privind protecþia ºi conservarea
mediului revine actelor emise de
organele administraþiei publice,
centrale ºi locale. În acelaºi timp,
problemele ridicate de protecþia,
conservarea ºi dezvoltarea mediului
ºi-au pus amprenta asupra evoluþiei
dreptului administrativ, instituirea
unei administraþii special organizate,
cu atribuþii specifice, prin formarea ºi
dezvoltarea unor instituþii specifice de
drept administrativ, cum ar fi: serviciul
public al mediului, garda de mediu,
precum ºi a unor mãsuri menite sã
ducã la protecþia mediului: aplicarea
de amenzi, obligarea agenþilor
economici sã doteze echipamentele ºi
instalaþiile cu sisteme de purificare a
emisiilor º.a. Interferenþa dintre cele
douã ramuri ale dreptului mai poate fi
menþionatã ºi prin faptul cã, atât în
raporturile de drept administrativ, cât
ºi în cele de drept al mediului, pãrþile
se aflã în poziþie de subordonare, deºi
în raporturile de drept al mediului
acesta are o naturã specialã. În timp
ce dreptul administrativ reglementeazã
relaþiile sociale nãscute în cadrul ºi
pentru realizarea activitãþii executive,
raporturile juridice de drept al
mediului iau naºtere pentru realizarea
protecþiei ºi conservãrii mediului, ca
obiectiv de interes public major ºi ca
problemã de interes general.
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Pentru delimitarea faþã
de dreptul agrar, avem
în vedere cã pãmântul
 ca element fundamental al mediului 
constituie obiectul
comun, dar ºi diferit al reglementãrilor
celor douã ramuri de drept.
Astfel, în timp ce dreptul agrar se
ocupã de raporturile de proprietate
asupra pãmântului, de folosirea,
potrivit destinaþiei, a terenurilor
agricole, încorporând ºi aspecte care
privesc ocrotirea acestora, dreptul
mediului are ca obiect fundamental
protecþia solului în general atât prin
utilizarea raþionalã a lui, cât ºi prin
mãsuri de prevenire ºi combatere a
degradãrii ºi poluãrii.
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã, se
pot adresa serviciului de
difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

Referindu-ne
la dreptul
urbanismului,
care are ca
o b i e c t
amenajarea
spaþiului
urban, acesta interfereazã cu
dreptul mediului, care se
ocupã ºi de protecþia ºi
conservarea mediului în
aºezãrile umane, în spaþiul
construit, precum ºi de
desfãºurarea ecologicã a
activitãþilor în acest spaþiu.
Politica
în
domeniul
urbanismului a dus, prin
aplicarea noþiunilor ecologice,
la conturarea treptatã a
conceptului de ecosistem
urban artificial, dupã
modelul
ecosistemului
natural. Subliniem aici faptul
cã dreptul urbanismului a
suferit un fenomen de
ecologizare prin amplificarea
reglementãrilor care vizeazã,
direct sau indirect, protecþia
mediului ºi conservarea
naturii. Interferenþa dintre
cele douã ramuri de drept a
condus la transformarea
mãsurilor de protecþie a
naturii într-un instrument nou,
al unui urbanism, preocupat în
special de optimizarea
cadrului de viaþã. Asigurarea
unui mediu urban de calitate
presupune
ca
dreptul
urbanismului sã se supunã
nevoilor imperative ale
mediului orãºenesc. Dar,
dreptul mediului are în vedere
nu numai protecþia spaþiilor,
ci ºi lupta împotriva poluãrii
ºi pentru conservarea ºi
dezvoltarea calitãþii factorilor
de mediu, indiferent de
localizarea lor.
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Delimitarea
de dreptul
energiei o
facem luând
în considerare cerinþa
ca exploatarea surselor de
energie sã asigure nu numai o
aprovizionare suficientã, dar ºi
raþionalã ºi protejarea mediului. În condiþiile imperativului economisirii resurselor
energetice, în strategiile pe
termen lung ale multor þãri s-au
elaborat soluþii tehnicoeconomice pentru introducerea în circuitul energetic a
resurselor noi de energie, în
aplicaþii competitive cu cele
clasice. Apreciem cã noile
energii prezintã trãsãturi
specifice, care rezidã în faptul
cã sunt mai puþin poluante ºi
oferã o alternativã la energiile
tradiþionale. Deºi încã în stadiu
incipient, dreptul energiei
cuprinde norme privind
exploatarea surselor de
energie, conservarea ºi
distribuirea lor, înglobând ºi
semnificative aspecte privind
protecþia anumitor factori de
mediu. Legãtura dintre cele
douã domenii constã în faptul
cã economisirea energiei ºi
folosirea noilor energii
reprezintã cãi de protejare a
resurselor naturale ºi utilizare
raþionalã a acestora. Iar
diferenþa esenþialã dintre cele
douã ramuri ale dreptului
constã în aceea cã, pe când
dreptul energiei urmãreºte
exploatarea surselor de
energie, dreptul mediului are
ca obiectiv principal raporturile vizând protecþia,
conservarea ºi dezvoltarea
mediului.
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Puncte de vedere

MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE
Facultatea
de Psihologie
ºi Pedagogie
Braºov

A fost
odatã
ca
niciodatã

Facultatea de Psihologie ºi
Pedagogie Braºov organizeazã
sâmbãtã, 11 februarie 2012, cea
de a treia Sesiune de comunicãri
ºtiinþifice a masteranzilor, sub
numele A fost odatã ca
niciodatã... sau despre basmul
terapeutic. Evenimentul, coordonat de lector univ dr. Ioana
Lepãdatu, se va desfãºura în
Centrul Universitar din Braºov,
str. Turnului nr.7, Aula 2, cu
începere de la ora 16,00.
Invitaþi de onoare vor fi prof.
univ. dr. doc. Ruxandra Rãºcanu
 Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei Bucureºti,
prima femeie profesor
universitar, doctor în domeniul
psihologiei, distinsã cu diplomã
de Profesor Emerit din partea
Universitãþii din Bucureºti,
Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþe ale Educaþiei, membru
fondator al Asociaþiei Române
a Asistenþilor Sociali din 1991,
alãturi de conf. univ. dr. Cornelia
Tatu  Facultatea de Psihologie
ºi Pedagogie Braºov, decan al
facultãþii noastre pânã în 2011,
personalitate de prim rang a
învãþãmântului universitar
braºovean, pe care l-a slujit fãrã
întrerupere aproape 50 de ani.
Scopul sesiunii este acela de
a explora semnificaþia basmelor,
de a descoperi felul în care ele
afecteazã dezvoltarea psihologicã a copilului ºi de a realiza un
seminar practic, util ºi plãcut, ca
o poveste. Ne schimbã basmele
în vreun fel? ªi dacã da, cum?
Basmele ajutã oamenii sã facã faþã
unor conflicte interioare ce sunt
parte din viaþa de zi cu zi; este ºi
motivul pentru care basmele
rezistã în timp. Ele oferã o scenã
pe care omul sã îºi poatã juca
conflictele interioare.
Împreunã cu masteranzii de
la cursul de Consilierea
copilului ºi adolescentului, dar
ºi cu dascãlii lor, vom încerca sã
subliniem importanþa relaþiilor,
a descoperirii potenþialului din
fiecare ºi de a-l activa ori de câte
ori este nevoie.
Lucrãrile prezentate vor
reunite ºi publicate într-un volum.

Lector univ. dr.
Otilia TODOR

Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung Muscel

Management ºi Marketing

Pe 8 februarie 2011, la Facultatea de
Contabilitate ºi Finanþe din Câmpulung Muscel
studenþii se întâlnesc în cadrul cercului ºtiinþific
Management ºi Marketing, îndrumãtor ºtiinþific:
lector univ. drd. Laurenþia Avram. Preºedintele
cercului este Anca Elena ªerbãnoiu (Rusu),
studentã în anul III, Administrarea Afacerilor.
Dintre temele de cercetare propuse spre
dezbatere, menþionãm: Internaþionalizarea
afacerilor ºi analiza mediului de piaþã internaþional,
Studierea ºi selecþia pieþelor externe, Mixul de
marketing internaþional - rezultat al procesului de
specializare a marketingului, Analiza concurenþilor
ºi a riscului în marketingul internaþional, Mediul
de marketing ºi piaþa internaþionalã, Comunicarea
- parte componentã a mixului de marketing,
Activitatea de marketing pe piaþa creditului.
În cadrul cercului se urmãreºte crearea unor
conexiuni între aspectele teoretice ºi cele aplicative,
dezvoltarea lucrului în echipã, încurajarea
studenþilor sã-ºi publice lucrãrile în reviste. De
asemenea, se urmãreºte ca temele abordate sã fie
adaptate temelor alese pentru lucrãrile de licenþã,
studenþii având, astfel, ocazia sã prezinte în
ºedinþele cercului capitole din lucrãrile de licenþã.
Studenþii sunt învãþaþi cã realizarea unui referat de
calitate reprezintã un pas decisiv spre însuºirea
corectã a deprinderilor necesare pentru: · conceperea
ºi redactarea lucrãrii de licenþã (pentru studenþii din

anul III de Studii universitare de licenþã), · conceperea
ºi redactarea lucrãrii de disertaþie (pentru studenþii
din anul II de Studii universitare de masterat),
· conceperea ºi realizarea de lucrãri ºtiinþifice pentru
participarea la conferinþe, simpozioane ºi sesiuni
ºtiinþifice studenþeºti, · conceperea ºi redactarea de
articole pentru ziare ºi reviste studenþeºti.
Activitatea din cadrul cercului este valorificatã
ºi prin participarea la conferinþe, simpozioane ºi
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice studenþeºti.
Despre activitatea universitarã de la Facultatea
de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung Muscel,
implicit a cercurilor studenþeºti, Cãtãlin Necula,
masterand, ne-a declarat: Ca absolvent al Facultãþii
de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung Muscel,
actualmente masterand al aceleiaºi facultãþi, pot
spune cã beneficiem de o dotare materialã de excepþie
pentru desfãºurarea procesului educaþional, în
bibliotecã se gãsesc volumele necesare informãrii
ºi documentãrii pentru studierea suplimentarã ºi a
întocmirii lucrãrilor solicitate de profesori. Cadrele
didactice sunt bine pregãtite ºi totdeauna prezente în
faþa noastrã cu informaþii utile întregirii bagajului
nostru de cunoºtinþe; de asemenea, relaþiile ce s-au
dezvoltat între studenþi, masteranzi ºi profesori au
fost cordiale. Activitatea cercurilor ºtiinþifice este
foarte interesantã.

Lect. univ. drd. Laura AVRAM

Facultatea de Geografie

Landscapes: perception,
knowledge, awareness and action

La Facultatea de Geografie
funcþioneazã douã cercuri
studenþeºti: Cercul de Geomorfologie (ºedinte bilunare, coordonator  lector univ. dr. Dan Eremia)
ºi Cercul de Geografie Regionalã ºi
Turism
(ºedinþe
lunare,
coordonator  lector univ. dr.
Costin Dumitraºcu). La aceste
cercuri pot participa toþi cei
interesati de topic. Activitãþile
acestor cercuri se desfãºoarã atât
în laborator, cât ºi pe teren, aplicaþiile
practice în teren fiind necesare
pregãtirii solide a fiecãrui geograf.
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În ce priveste activitatea
ºtiinþificã a cadrelor didactice din
Facultatea de Geografie, existã sesiuni de comunicãri în fiecare ultimã
joi din lunã (excepþie vacanþele ºi
sesiunea). Scopul este ca întreg
colectivul profesoral, dar ºi studenþii, sã fie la curent cu preocupãrile
ºtiinþifice ale fiecãrui cadru didactic.
ªedinþele sunt deschise.
Facultatea va organiza, în
perioada 11-13 mai 2012, a IV-a
ediþie a Simpozionului Internaþional de Geografie Landscapes:
perception, knowledge, awareness

and action. Lucrãrile simpozionului, ce se adreseazã atât cadrelor
didactice, cât ºi studenþilor, se vor
desfãºura la Sãrata Monteoru, jud.
Buzãu Sperãm sã fie un succes, ca
ºi ediþiile anterioare, (anul trecut,
þãrile cele mai indepartate care ºi-au
trimis participanþi au fost Brazilia
ºi Indonezia) al cãror feed-back a
fost la superlativ, contribuind la o
imagine deosebitã, pozitivã, pentru
universitate, ceea ce ne obligã la o
manifestare de o înaltã calitate.
Conf. univ.dr.

Mãdãlina ANDREI

Facultatea de Litere organizeazã, în perioada 30-31 martie 2012,
prima Conferinþã internaþionalã interdisciplinarã a studenþilor

O antropologie a artelor
ºi ºtiinþelor contemporane

Vã invitãm sã participaþi la prima Conferinþã privind Antropologia artelor ºi ºtiinþelor
contemporane, create de studenþi pentru studenþi!
Vã încurajãm sã scrieþi în mod liber despre preocupãrile ce conteazã cel mai mult pentru
voi  fie cã este vorba de literaturã, politicã, arhitecturã, fotografie, cinematografie, muzicã
 ºi impactul lor asupra tinerilor de astãzi ºi sã discutãm despre acestea în conferinþa noastrã!
Aºteptãm sã vã confirmaþi participarea, prin e-mail  maciuca.alina@gmail.com, pânã la
15 februarie 2012.
Confirmarea trebuie sã cuprindã titlul lucrãrii ºi un scurt rezumat de pânã la cinci fraze.
Pentru orice alte întrebãri, vã rugãm sã nu ezitaþi sã ne contactaþi la aceeaºi adresã.
Taxa de participare este 20 de lei.

Lect.univ.drd. Gabriela ILIUÞÃ

Prieteni
sau duºmani?!

 Impactul evaluãrii calitãþii asupra autonomiei
instituþionale ºi libertãþii academice universitare
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

3.

Un loc ºi un rol deosebit
în ansamblul raporturilor
dintre calitate, evaluare ºi
acreditare a acesteia îl ocupã
problema modelelor evaluãrii
acreditãrii ºi clasificãrii instituþiilor universitare. Extrem de
semnificativ este stilul american
de acreditare ºi modelele de
realizare a acestuia. Existã douã
tipuri de agenþii de acreditare a
calitãþii educaþiei: Divizia de
acreditare ºi eligibilitate, de stat,
care certificã faptul cã instituþiile
educaþionale sunt eligibile pentru
a obþine fonduri federale pentru
studenþi ºi împrumuturi sau
credite pentru organizarea ºi
funcþionarea lor, ºi evaluarea
colegialã (peer review) de cãtre
agenþii de acest tip, care au ca
scop, în principal, transferul de
credite dintre universitãþi ºi
programe de studii ºi evaluarea
credenþialã pentru viitorii
utilizatori ai produselor
universitãþilor. Aceste organizaþii
de acreditare trebuie sã fie
recunoscute ºi acreditate de un
organism de validare a acestor
organizaþii, Consiliul pentru
acreditarea învãþãmântului
superior, care a fost constituit în
anul 1999. Obiectivele acestor
evaluãri ºi acreditãri colegiale sunt
cele privind asigurarea realizãrii
calitãþii ºi orientarea spre
îmbunãtãþirea continuã a acesteia.
Ele se realizeazã concret, pe baza
unor autoevaluãri ale cãror
materiale sunt prezentate echipelor externe de evaluare, care
verificã acurateþea autostudiului
ºi a materialelor acestuia ºi îºi
formuleazã observaþii independente, în baza cãrora fac
recomandãri ce solicitã acþiuni
corective ºi sugestii privind
îmbunãtãþirea activitãþii instituþiei, în ansamblul sãu, sau a
programelor de cercetare ºi de
învãþãmânt pe care le oferã.
Echipele de evaluare acþioneazã
atât ca formaþii de evaluare, cât
ºi, mai ales, de consultare.
Aceastã concepþie asupra evaluãrii ºi acreditãrii a condus la discuþii
cu privire la modelele de
acreditare. Pe parcurs, s-au
conturat ºi constituit douã
categorii de modele. Modelul
imperativ al evaluãrii implicã
obligaþia instituþiei evaluate sã
demonstreze cã indicatorii de
calitate sunt realizaþi ca resurse,
procese, rezultate la nivelurile de
indicatori consideraþi ca
satisfãcãtori din perspectiva
exigenþelor asigurãrii calitãþii.
Interesant de menþionat este
faptul cã, în America, în cadrul
Asociaþiei Sudice a Colegiilor ºi
ªcolilor, la începuturile agenþiilor
de acreditare, sfârºit de sec. XX,
criteriile de acreditare conþineau
442 de imperative (muststatement), ce trebuiau sã fie
îndeplinite de fiecare instituþie

care solicita acreditarea, cu un
ansamblu de indicatori privind
întreaga organizare, funcþionare
ºi realizãri ale instituþiilor
evaluate. Rezultatul general al
aplicãrii unui asemenea sistem a
fost cã, din 10 unitãþi evaluate,
ºase nu obþineau autorizarea sau
acreditarea. Spre deosebire de
acest sistem, Asociaþia Central
Nordicã a Colegiilor ºi ªcolilor
a adoptat un alt model de
acreditare, denumit modelul
Patern of Evidence, care judecã
holistic dacã instituþia evaluatã
îndeplineºte criteriile sale, pe
baza unor înalte aºteptãri. În
acest scop, comisiile de evaluare
alcãtuiesc liste de indicatori
pentru domeniile tipice ale
activitãþii instituþiilor evaluate,
pentru a ilustra varietãþile
caracteristice ale evidenþei, pe
care instituþia le poate prezenta
spre a-ºi prezenta propria sa
identitate ºi calitatea pe care o
realizeazã. În acest sistem, nu
fiecare indicator va fi critic
pentru fiecare instituþie; instituþiile pot adãuga indicatori suplimentari pentru demonstrarea
succeselor lor; listele de indicatori
nu sunt listele de verificare sau
de control exhaustive, ci descrieri
largi ale tipurilor de preocupãri
ºi cerinþele pe care comisiile de
evaluare le iau în considerare când
decid asupra fiecãrui criteriu.
Funcþional, comisiile de evaluare
stabilesc cinci criterii de bazã:
 dacã instituþia are un obiectiv
clar, public cunoscut, consistent
cu misiunile sale ºi corespunzãtor
cu statutul unei instituþii de
învãþãmânt superior;  dacã
instituþia ºi-a asigurat ºi dispune
de resursele umane, financiare ºi
fizice, necesare îndeplinirii
scopurilor sale;  dacã ea îºi îndeplineºte obiectivele sale educaþionale ºi alte obiective ºi scopuri
pe care ºi le-a propus;  dacã
aceasta va putea continua
scopurile sale ºi este în mãsurã
sã îmbunãtãþeascã eficienþa
educaþionalã în viitor;  dacã ea
demonstreazã integritate în
practicile sale ºi în relaþiile cu
beneficiarii ºi cu toþi ceilalþi actori
ai mediului social în care funcþioneazã. În toate aceste domenii,
evaluatorii oferã instituþiilor
numai sugestii cu privire la
mãsurile adecvate pentru îmbunãtãþirea activitãþilor, ridicarea
calitãþii ºi sporirea eficienþei
ofertei educaþionale. Rãmâne la
latitudinea unitãþilor sã aleagã
mãsurile sugerate sau nesugerate
pe care le vor utiliza în vederea
ridicãrii nivelului calitativ al
activitãþii viitoare ºi în îndeplinirea cât mai eficientã a misiunii ºi
obiectivelor asumate. Practica
demonstreazã cã, în acest sistem,
unitãþile utilizeazã multe dintre
mãsurile sugerate.

Facultatea de ªtiinþe Economice, Blaj

Cercuri studenþeºti

La Facultatea de ªtiinþe Economice, Blaj, în luna februarie,
se desfãºoarã ºedinþele urmãtoarelor cercuri ºtiinþifice
studenþeºti: Matematici aplicate în economie,
14.02.2012, coordonat de prof. dr. Neculae Vornicescu,
Finanþe ºi Bãnci, 18.02.2012, coordonat de lect. dr. Popa
Dumitru, Informatica  matematicã aplicatã,
25.02.2012, coordonat de lect. dr. Stãnculea Liana,
Cibernetica ºi statistica economicã, 27.02.2012,
coordonat de prof. dr. Emil M. Popa.

Lect. univ. dr. Liana STÃNCULEA
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PERFORMANÞÃ ÎN CARIERÃ
ªI AFACERI PENTRU FEMEI.
Cursuri gratuite

Englezã pentru afaceri
Universitatea Spiru Haret prin
Facultatea de Management Financiar
Contabil, Craiova în calitate de Beneficiar
anunþã începerea pentru al doilea an de
implementare a cursurilor de Englezã
pentru afaceri în Regiunea Bucureºti-Ilfov
în cadrul proiectului Performanþã în
carierã ºi în afaceri pentru femei.
Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 6, Domeniul Major de
Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de
ºanse pe piaþa muncii iar obiectivul sãu
general îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru
femei în vederea dezvoltãrii carierei sau
pentru iniþierea unei afaceri.
Cursul Engleza pentru afaceri este
axat pe domenii ca management, banking,
contabilitate, tranzacþii internaþionale,
oferind cât mai multe noþiuni ºi
concepte necesare pentru a putea derula
cât mai multe activitãþi în aceste
domenii. În elaborarea cursului s-a
plecat de la premisa cã este imperios
necesar un limbaj care sã confere
siguranþã ºi încredere în derularea
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Recompensarea excelenþei ºtiinþifice,
profesionale ºi pedagogice
În luna ianuarie a fiecãrui an, Facultatea de Management Financiar
Contabil, Craiova premiazã excelenþa ºtiinþificã, profesionalã,
pedagogicã, managerialã ºi administrativã. Anul acesta, în data de 25
ianuarie, au fost înmânate diplomele mult aºteptate de cãtre toþi
profesorii, având în vedere cã anul recent încheiat a constituit o realã
competiþie între aceºtia.
Diploma pentru Profesorul anului 2011 a fost acordatã
conf.univ.dr. Simion Ciunã. În calitate de prodecan al facultãþii, domnia
sa s-a remarcat printr-o implicare totalã în rezolvarea tuturor
problemelor administrative ºi în asigurarea unei prezenþe substanþiale
a studenþilor la cursuri ºi seminarii,
Diploma pentru Cea mai valoroasã lucrare ºtiinþificã 2011 a
fost oferitã conf.univ.dr. Mãdãlina Constantinescu, pentru lucrarea
Beyond Creativity and Innovation in the Times of Knowledge Economy,
ASERS Publishing, ISBN 978-606-92386-2-2. Principalul obiectiv al
lucrãrii este acela de a oferi o viziune comprehensivã a stadiului actual
al cercetãrii ºi a practicilor cu privire la dezvoltarea Economiei
Cunoaºterii. Beyond Creativity and Innovation in the Times of
Knowledge Economy reuneºte perspective atât teoretice, cât ºi
practice, prin includerea problematicii de cercetare; abordãrile
metodologice; studii de caz practice; raportãri experimentale; exemple
de dezvoltãri ºi folosirea tehnologiilor; evaluarea criticã a
implementãrilor din viaþa realã ºi alte puncte de vedere relative la
aceste aspecte cercetate.
La elaborarea lucrãrii ºi-au adus contribuþia cercetãtori din întreaga
lume cu capitole al cãror conþinut ºtiinþific a fost focalizat pe creativitate
ºi inovaþie, care îºi aduc contribuþia la dezvoltarea Economiei
Cunoaºterii. A fost încurajatã astfel participarea unor cercetãtori
reputaþi, care provin din arii interdisciplinare vaste, ce includ:
Economia, Managementul Cunoaºterii, Neuroºtiinþe, Psihologie
cognitivã, Modelare matematicã etc.
Diploma pentru Întreaga activitate de cercetare ºtiinþificã 2011
a fost acordatã lect.univ.dr. Dragoº Ilie, care, în cursul anului 2011, a
publicat trei cãrþi de specialitate în edituri recunoscute CNCSIS, ºase
lucrãri în reviste cotate B+ CNCSIS, patru lucrãri în volumele unor
manifestãri ºtiinþifice cu participare internaþionalã, a întocmit opt
recenzii pentru conferinþe internaþionale ºi a prezentat lucrãri la opt
conferinþe cu participare internaþionalã, desfãºurate în þarã.

afacerilor. Cursul este structurat aºa
încât sã poatã oferii informaþia necesarã
pentru toate femeile din grupul þintã
indiferent de gradul de cunoaºtere a
limbii engleze pentru afaceri.
O caracteristicã esenþialã este datã de
faptul cã are un pronunþat caracter
practic, cursantele având posibilitatea
sã rezolve o serie de aplicaþii practice ºi
teme de casã. Printre acestea se numãrã
redactarea de documente, corespondenþe,
mail-uri, scrisori de ofertã, scrisori de
reclamaþie, cereri de ofertã, solicitãri de
drepturi etc.
Cursul oferã posibilitatea aprofundãrii termenilor utilizaþi în tranzacþiile
internaþionale începând cu formulele de
salut ºi cazare la un hotel ºi terminând
cu INCOTERMS.
Având în vedere importanþa asigurãrii
fondurilor în afaceri dar ºi problemele
de lichiditate generate de crizã, cursul
abordeazã elemente de banking punând
accentul pe liniile de finanþare ºi
securizare a afacerii.
Cursurile se deruleazã la sediul Facultãþii
de Geografie, bd. Timiºoara nr.58,
Bucureºti, în perioada 03-26.02.2012.

Lect.univ.dr. Ilie DRAGOª

Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

UNIVERSITATEA
SPIRU HARET
ESTE ACUM
ªI PE FACEBOOK

Dragoº ILIE

www.carierafemei.ro www.fseromania.ro
email: secretariat@carierafemei.ro; carierafemei@yahoo.com

Comisia calitãþii din Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a finalizat
procedurile de evaluare a cadrelor didactice de cãtre studenþi.
Formularele au fost aplicate pentru toate disciplinele din planul de
învãþãmânt. Din 21 de cadre didactice (inclusiv asociate) 14 au obþinut
calificativul excelent, dovadã a profesionalismului ºi a excelentei
aprecieri a activitãþii cu studenþii.

Cursuri extracurriculare
în informaticã

Contabilitate informatizatã
pentru afaceri

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil,
Craiova, în calitate de Beneficiar, anunþã începerea celui de-al doilea an de
implementare a cursurilor de Contabilitate informatizatã pentru afaceri în
Regiunea Bucureºti - Ilfov în cadrul proiectului Performanþã în carierã ºi în
afaceri pentru femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse
pe piaþa muncii iar obiectivul sãu general îl reprezintã formarea competenþelor
manageriale ºi antreprenoriale pentru femei în vederea dezvoltãrii carierei sau
pentru iniþierea unei afaceri.
Cursul Contabilitate informatizatã pentru afaceri abordeazã toatã gama de
operaþiuni contabile cu care opereazã contabilitatea unei societãþi comerciale
având un pronunþat caracter practic. Înainte de abordarea conþinutului practic,
cursul trateazã câteva elemente teoretice necesare: obiectul de studiu al
contabilitãþii, structurile contabile de activ ºi pasiv, principiile contabile,
documentele justificative, registrele de contabilitate, gestiunea documentelor,
verificarea ºi corectarea documentelor. Sunt parcurse apoi tipurile de înregistrãri
contabile referitoare la capitaluri, active imobilizate, stocuri, terþi, trezorerie,
cheltuieli ºi venituri. Cursul se încheie cu situaþiile financiare anuale, capitol în
care se studiazã importanþa ºi rolul situaþiilor financiare, structura situaþiilor
financiare anuale, lucrãrile pregãtitoare pentru întocmirea situaþiilor financiare
anuale. Înregistrãrile contabile sunt simulate pe calculator cu ajutorul aplicaþiei
CIEL Finance Manager, aplicaþie extrem de utilizatã în contabilitatea firmelor.
Acest lucru permite cursantelor adaptarea imediatã la cerinþele palierului contabil
cu care se opereazã efectiv în practicã la ora actualã. Cursul exceleazã prin
conþinutul practic, cursantele având posibilitatea de a întocmi la finalul sãu
situaþiile financiare anuale - balanþa de verificare definitivã, contul de profit ºi
pierderi, bilanþul contabil precum ºi de a genera indicatorii economico-financiari
ai societãþii. Generarea indicatorilor economico-financiari va constitui primul
pas în întocmirea ulterioarã a documentaþiilor pentru accesarea de împrumuturi
bancare sau fonduri nerambursabile.
Cursurile au loc la sediul Facultãþii de Geografie, bd. Timiºoara nr.58, Bucureºti,
în perioada 3-26.02.2012.

Profesori la superlativ

Începând cu 1 februarie 2012, la Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã, se primesc înscrieri pentru cursurile extracurriculare în
informaticã în domeniul reþelelor de calculatoare, care se vor desfãºura
în semestrul al doilea.

În atenþia
studenþilor
de la Drept

Informaþii la zi din Universitate,
numai pe pagina de facebook:

www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret

Institutul Naþional al
Magistraturii va organiza, în
mai multe centre universitare, o
pretestare având ca obiectiv
verificarea raþionamentului logic,
test asemãnãtor celui care
constituie una dintre probele de
admitere la INM, însã,
precizeazã INM, aceasta nu
reprezintã o condiþie pentru
înscrierea la concurs. Absolvenþii
sau studenþii din anii III ºi IV de
la facultãþile de drept din cadrul
Universitãþii Spiru Haret se pot
înscrie pânã la data de 20
februarie 2012, termenul limitã
pentru depunerea cererilor, la
sediile facultãþilor. Participarea
la pretestare este gratuitã.
INM a precizat cã: subiectele
supuse pretestãrii nu vor fi folosite
în cadrul concursurilor de

admitere, din 2012 ºi 2013.
Pentru rezolvarea testelor nu sunt
necesare cunoºtinþe de drept,
persoanelor care doresc sã
participe li se recomandã
consultarea Ghidului pentru
rezolvarea testelor de verificare
a raþionamentului logic, postat pe
site-ul INM www.inm-lex.ro.
Calendarul pretestãrilor: 3 martie
 Timiºoara ºi Cluj, 4 martie 
Craiova ºi Sibiu, 10 martie 
Bucureºti ºi Iaºi.
Institutul
Naþional
al
Magistraturii este o instituþie
publicã cu personalitate juridicã,
care realizeazã formarea iniþialã a
viitorilor magistraþi. Tot pe site-ul
INM se aflã detalii despre
concursul de admitere, organizat,
în fiecare an, la Bucureºti.

Corina GHIGA
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Scrisul ca o tainã

Numele ca un
gârbaci peste faþã

Lector univ. dr. asoc. Stela GUÞANU:

Muzica este doar
Luminã din luminã

Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Nãscutã pe meleaguri basarabene,
lector. univ. dr. asoc. Stela Guþanu ºi-a
început educaþia muzicalã încã de timpuriu.
A urmat cursurile Institutului de Stat din
Chiºinãu, Facultatea de Pedagogie
muzicalã, specializarea Dirijat cor academic, absolvind cu media generalã 10. Dupã
un masterat postuniversitar, la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti,
specializarea Stilisticã dirijoralã, urmeazã,
în perioada 1998  2004, cursurile de
doctorat, sub conducerea prof. univ.
dr. Alexandru Leahu, continuând cercetarea
fenomenului muzical, la aceeaºi prestigioasã instituþie pedagogicã, obþinând titlul
ºtiinþific de doctor în muzicã, specializarea
Stilisticã muzicalã, cu lucrarea Stadii ale
dezvoltãrii muzicii religioase din Moldova
ºi Basarabia în tradiþia ortodoxismului
românesc de-a lungul secolelor XVIII  XIX.
Ca profesoarã de ortofonie la ªcoala
Teatralã din Chiºinãu ia contact ºi cu
lumea inefabilã a teatrului. Pentru meritele sale deosebite, obþine bursa de merit
George Enescu. În perioada 1996  1997.
În aceeaºi perioadã este angajatã la
Institutul de Stat al Artelor din Chiºinãu,
disciplina Dirijat coral ºi redactor muzical
colaborator la emisiunea Galaxia muzicii
la Societatea Tele-Radio Moldova. În anul
1997 este dirijor de cor la Parohia bisericii
Sf. Dumitru din Chiºinãu; începe
colaborarea ºi cu Patriarhia Românã, ca

artist liric în Corala Patriarhiei N.Lungu,
participând la concerte, festivaluri, diverse
manifestãri artistice de prestigiu. Din 1996
ºi pânã în anul 2006 este artist liric ºi în
Corul Naþional de Camerã Madrigal. În
anul 2006 fondeazã ºi dirijeazã Grupul
coral Al Libitum, cu care înregistreazã
CD-urile: Luminã din luminã, Toaca-n cer,
Iubi-Te-voi Doamne. Între 2006 ºi 2011
este profesoarã de cor, canto ºi vioarã la
ªcoala de muzicã Ihohroma, profesoarã
de dirijat cor academic, cor, canto coral,
teoria muzicii ºi vioarã la Conservatorul
de muzicã Faeton, din Alexandroupoli 
Grecia, dar ºi dirijor colaborator la Corala
Parohiei bisericii Aghia Kiriaki ºi la
Mitropolia din Alexandroupoli,
profesoarã la disciplinele dirijat cor
academic, clasa de cor, canto, vioarã, la
Conservatorul de Muzicã din Didimotiho
 Grecia. În Grecia, urmeazã ºi cursurile
Conservatorului de Muzicã Faethon,
specializarea interpretare instrumentalã vioarã, devenind ºi profesor de vioarã.
Reîntoarsã de curând în România, se
angajeazã la Facultatea de Arte a
Universitãþii Spiru Haret, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), unde susþine
cursul de Canto  Tehnicã vocalã. Fiind o
bunã cunoscãtoare a psihologiei umane,
autodidactã ºi creatoare, susþinutã ºi de
calitãþile dobândite printr-o educaþie
susþinutã în domeniu, lect. univ. dr.

asoc. Stela Guþanu ºtie sã organizeze timpul
afectat procesului de învãþãmânt, dar
organizeazã ºi evenimente culturale de o
deosebitã calitate valoricã. Faptul cã a
activat ºi activeazã în cadrul unor colective
corale de prestigiu, precum ºi multitudinea
de zile petrecute în studiourile de
înregistrãri, dar ºi pe platourile de filmare,
precum ºi multitudinea concertelor în
diverse locaþii, îi permit sã împãrtãºeascã
din experienþa sa tuturor studenþilor.
Participã la sesiuni ºi congrese ºtiinþifice
naþionale ºi internaþionale cu comunicãri
ºtiinþifice ºi îi sunt publicate articole
pertinente de cercetare ºtiinþificã ºi istorie
a muzicii, despre învãþãmântul artistic, ºi
nu numai, în þarã ºi în strãinãtate.
A efectuat turnee peste hotare, atât la
concursuri, cât ºi la festivaluri, dar ºi în locurile
unde comunitãþile de români sunt foarte
importante ºi genereazã un simþ patriotic
curat, o dorinþã de a face cunoscutã pe toate
meridianele lumii creaþia coralã româneascã:
Grecia, Cipru, Italia, Israel, Germania, Elveþia,
Olanda, Ungaria, Japonia, Turcia, Macedonia,
Franþa, Bulgaria.... Obþine numeroase
diplome ºi premii.
Întreaga sa carierã pare un curcubeu, ce
doreºte sã comunice cu lumea, ca o legãturã
nemuritoare între toþi românii nãscuþi aici
în Vechea Europã, leagãn al tuturor
civilizaþiilor ºi al civilizaþiei pe care o
trãim...Do! Re! Mi!

Angela Gheorghiu Pleiade
În colecþia Opere fundamentale de tip Pleiade, sub egida Academiei Române, Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã (FNSA), preºedinte academician Eugen Simion, au
apãrut primele douã volume din seria dedicatã operei integrale a lui Mihail Sebastian;
la Scala
printre proiectele colecþiei se numãrã Scrierile româneºti,  în douã volume masive ale

lui Emil Cioran, romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, în trei volume tip Pleiade,
inclusiv romanul Strãina, considerat pierdut.
De asemenea, în 2012 urmeazã sã vadã lumina tiparului trei volume reunind poezia ºi teatrul
lui Lucian Blaga ºi alte douã volume cuprinzând jurnalele ºi corespondenþa lui I. D. Sârbu.
În colecþia Opere fundamentale, pânã în prezent au fost editate circa 130 de volume din
opera unor mari scriitori precum: D. Cantemir, I. Heliade-Rãdulescu, Mihai Eminescu,
I.L. Caragiale, Ion Creangã, Ioan Slavici, Octavian Goga, Mateiu Caragiale, G.
Bacovia, Panait Istrati, Liviu Rebreanu, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Marin Preda,
Nichita Stãnescu, Marin Sorescu º.a.

Engleza fãrã profesor
Soprana Angela Gheorghiu va cânta
alãturi de pianistul Dan Grigore la Teatro
alla Scala din Milano pe 6 octombrie
2013. Programul artistic al sopranei, în
urmãtoarea perioadã, include producþii de
operã pe marile scene ale lumii: Teatrul
Liceu Barcelona (La Boheme), Opera
Regalã Covent Garden din Londra (La
Boheme - spectacol aniversar, La Rondine,
Adriana Lecouvreur), Teatrul Scala din
Milano (La Boheme), Opera de Stat din
Viena (Tosca, La Boheme ºi La Traviata),
Opera din San Francisco (Tosca, La
Traviata ºi La Boheme). În recital, soprana
va putea fi urmãritã la Buenos Aires, pe
scena Teatrului Colon, alãturi de Roberto
Alagna, ºi la Paris, în sala Pleyell,
avându-l ca invitat pe tenorul ªtefan Pop.

A 61-a ediþie a Berlinalei

Toatã lumea
din familia noastrã

La Festivalul Internaþional de Film de
la Berlin, a 61-a ediþie a Berlinalei, ce dã
startul, pe 9 februarie, importantei
competiþii de producþii de film din întreaga
lume, în secþiunea Forum, va fi proiectat
în premierã mondialã filmul regizorului
Radu Jude, Toatã lumea din familia
noastrã. Filmul trateazã cu umor povestea
tristã a unui tatã ºi a fiicei lui, care vor sã
petreacã împreunã o vacanþã ca-n rai, însã
sunt prinºi în iadul relaþiilor de familie de pe pãmânt. Filmul îi are în rolurile
principale pe ªerban Pavlu, Sofia
Nicolaescu, Mihaela Sârbu ºi Gabriel
Spahiu, cu apariþia extraordinarã a
cunoscuþilor actori Tamara BuciuceanuBotez, Stela Popescu ºi Alexandru
Arºinel. Scenariul este semnat de Radu
Jude ºi Corina Sabãu, autoarea romanului
Bloc 29, apartamentul 1.
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iPhone, iPad,
MakBook

. . . iBook, Quik Time, iCal, iChat ºi
tot neamul ºi rudele noilor
tehnologii. Vrei sã îþi cumperi un
telefon mobil, o tabletã sau un
calculator? Este absolut necesar sã te
documentezi, sã întrebi un prieten
care ºtie, toþi avem un prieten care se
pricepe la telefoane, calculatoare etc.
El îþi oferã tot felul informaþii,
detalii tehnice, care vin fãrã
traducere în limba românã, ºi
deschizi ºi o paginã de google, alte
informaþii, la fel de tehnice, din care
nu înþelegi nimic. Ajungi la magazin
ºi vânzãtorul te afundã ºi mai tare în
detalii ºi îþi vorbeºte de memorie
RAM, Gigabytes, procesoare, hard
disk, display etc. Noile tehnologii au
tendinþa sã ne depãºeascã, zilnic
trebuie sã afli ce a mai apãrut în
materie de gadget-uri. ªi noi ar
trebui sã ne adaptãm, mai multe
degete sã putem apãsa cât mai
repede ºi pe cât mai multe butoane
simultan, sisteme de alarmã, care sã
ne atenþioneze când sã trecem strada,
asta ca sã nu mai fie nevoie sã
ridicãm privirea din telefon, sau sã
potrivim sonorul în cãºti.
Prea multe oferte sau prea puþine,
prea multe lucruri, de care nu avem
cu adevãrat nevoie, dar care ne
invadeazã spaþiul ºi provoacã
dependenþã. ªi când te gândeºti cã ºi
telefoanele clasice ne ajutã sã
vorbim cu cei dragi, oricât de
departe ar fi, fãrã sã nu ne mai
împiedicãm în meniuri ºi aplicaþii în
limba englezã.
Dar, ce sã-i faci, limba englezã
înseamnã schimbare!

Corina GHIGA

2.

Cel puþin una dintre nuvelele sale, numitã Salcâmul, îmi atrage atenþia
în mod deosebit, ºi iatã de ce. Este vorba despre tãierea unui salcâm
într-un sat, în spatele casei unui om sãrac. Dupã cãderea copacului, un
cârd de ciori se rotesc nedumerite în golul rãmas. Scena este aproape identicã
celei din Moromeþii lui Marin Preda. Asta încã n-ar fi mare lucru, dar nuvela
Salcâmul se gãseºte în revista lui Octavian Goga: Þara noastrã, din iulie 1922.
Este acelaºi numãr care conþine ºi reportajul lui Octavian Goga despre românii
din Basarabia, intitulat de cãtre poet Ilia Muromrtz. ªi ne aflãm în anul de
naºtere al lui Marin Preda (scriitorul vedea lumina zilei la 5 august 1922, la
Siliºtea Gumeºti)! Specialistul va ridica din umeri vãzând aceste coincidenþe,
deºi sunt, iatã, trei la numãr.
Sã-l provocãm, totuºi, cu puþinã fantezie. Sã-i aducem aminte, mai întâi, cã
Marin Preda a publicat prima scenã din Moromeþii în 1948, în Flacãra, iar
romanul va apãrea abia în 1954. Acolo, în Flacãra, eroul se numea Tudor
Cãlãraºu, iar în roman se va numi Ilie Moromete. De ce aceastã schimbare?
Sã-i mai spunem specialistului cã în reportajul lui Goga din 1922 Ilia Murometz
este un simbol, eroul bâlinelor ucrainene (similar cu Fãt Frumos al nostru),
reprezintã rezistenþa slavã ce-ºi ridicã buzduganul prin sufletul românesc al
Basarabiei, împrimându-ºi stilul de viaþã, de gândire etc. Norocul nostru este 
spune Goga  cã avem þãrani: între ei buzduganul lui Ilia Murometz nu strãbate,
ei rãmân la fel de la Nistru pânã la Tisa.
Stai, însã, ºi te întrebi de ce dã Marin Preda nume reprezentativ slav eroului
sãu principal? De ce nu o face de la început, din 1948, ºi îi trebuiesc ºase ani de
gândire pentru asta? Este, apoi, Ilie Moromete, ca personaj, un simbol al sufletului
slav, are el ceva din personajele lui ªolohov, de pildã? Nimic! Este român din
creºtet pânã-n tãlpi, sintetizeazã mentalul þãranului român de la câmpie. Lucrurile
nu sunt deloc liniºtite. Din Viaþa ca o pradã, romanul sãu autobiografic, aflãm
cã Marin Preda a fãcut câteva clase de liceu în Ardeal, într-o clãdire de liceu
veche, solidã, cu bibliotecã mare pe care o consulta des. ªtim cu toþii cã cine intrã
într-o bibliotecã mare cautã prima datã ziare ºi reviste din anul naºterii sale; eu
însumi am procedat astfel, zeci de prieteni pe care i-am dus prin depozite au fãcut
la fel. Este firesc, aºadar, sã fi mers la revista Þara noastrã din 1922. Întâlnirea
cu Goga s-a produs, deci, aici, în timpul rãzboiului  ºi tot aici va fi citit ºi nuvela
lui Gorun pe care a þinut-o minte.
Sunt gata sã-i dau, de data aceasta, ºi specialistului o soluþie. În 1954, când
apãreau Moromeþii, eram în plinã erã stalinistã  care la noi s-a înstãpânit parcã
mai asprã dupã moartea Tãtucului (Stalin). N-a lipsit mult sã se decreteze cã
influenþa slavã asupra limbii, obiceiurilor, istoriei etc.  a fost atât de mare de-a
lungul timpului, încât suntem un fel de popor romanic slavizat. Tot în aceºti
ani traduceau, în româneºte, Bâlinele ucraineene care-l au ca erou pe FãtFrumosul lor, Iliy Muromeþ. Iatã contextul în care Marin Preda face un gest de
bunãvoinþã, ca sã zic aºa, sau de autocenzurã, sau de înºelare a ochiului vigilent al
cenzurei etc.: el dã nume slav unui personaj românesc. ªi anume: dã un nume slav
reprezentativ, chiar simbolic. Acceptã, aºadar, pojghiþa ideologicã pentru a desfãºura
în adânc drama româneascã a Moromeþilor. Fantezie fãrã margini: Monºerul a
complotat cu Goga, s-a sprijinit în sensul dat de Goga þãrãnimii româneºti, care
rãmâne neschimbatã oricât i s-ar schimba numele, ºi a pãstrat, ca martor al acestui
complot, scena tãierii salcâmului din nuvela lui Gorun. Ce rãmâne din toate acestea?
Nici o mãrturie concretã, nici o urmã. Doar numele. Vorba lui Dan Botta: Numele,
ca un gârbaci peste faþã. Numele nu se mai învârte în cerc, nu mai rãmâne prizonier
pietrei din baltã ci-ºi face drum, iese ºi merge. Oricâte întrebãri ar isca, o face în
mers, adicã miºcã lucrurile din loc, cu specialist cu tot.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Arta ca drum
spre lumea divinã
Aristotel BUNESCU

Ana Maria Panaitescu a avut ºansa
sã facã paºi spre lumea picturii, sub
îndrumarea unui mare profesor, pictor,
iconar ºi restaurator, care este Ion Lazãr,
de la Universtatea Naþionalã de Arte
din Bucureºti. ªi, sub supravegherea sa,
Ana Maria Panaitescu a avut prilejul
sã observe cã arta este un drum clar
spre universul divin. Nu întâmplatãr,
artista mi-a declarat: Îmi trebuie o
legãturã cu Dumnezeu, pe care îl caut
mereu când pictez, la fel cum îl caut în
timpul rugãciunii.
Întrebatã ce o preocupã mai mult, Ana
Maria Panaitescu rãspunde: De câþiva
ani buni, cred cã de vreo 15, mã preocupã tema potirului, a pocalului de
împãrtãºanie. Încerc sã ajung la
expresia plasticã a unei taine bisericeºti,
care aduce luminã în vieþile noastre, a
unui obiect care existã fizic în cultul
bisericii creºtine, dar care este încãrcat
cu o bucãþicã din mântuirea noastrã. Mi
se pare cã este un efort care meritã fãcut.
Nu ºtiu, dar poate cã, pânã la sfârºitul
existentei mele fizice, aº putea sã încarc
în tablourile mele ceva din puterea
rugãciunii, care însoþeste efortul meu...
Adevãrul este cã Ana Maria
Panaitescu este o bunã reprezentantã a
categoriei de oameni care fac totul bine,
indiferent de ce se apucã. În cazul sãu,
este un pictor profund, o mamã grijulie
pentru bãiatul sãu, care a fãcut ani buni
dans sportiv, iar acum este dedicat

muzicii, o fiicã plinã de dragoste pentru
mama sa, o prietenã devotatã...
Dar pentru toate acestea, drumul nu a
fost uºor. A trecut cu bine vãmile Esteticii

Ana Maria Panaitescu:  a absolvit
Universitatea de Arte Bucureºti în anul
1997, cu studii aprofundate (master) în
1998, la clasa profesorului Cezar
Atodiresei  membru al Uniunii Artistilor
Plastici, la secþia picturã  expune picturã
din perioada studenþiei, atât în grup, cât
ºi individual  lucrãrile sale se aflã în
colecþii particulare din Austria, Germania,
Statele Unite ale Americii ºi Israel  este
coordonator de imagine al ªcolii
Europene din Bucureºti.
ºi pe cele din Filosofia Artei, a pictat, a
citit, a cunoscut oameni luminoºi, s-a
pregãtit temeinic în Facultatea de Arte.
Ana Maria Panaitescu este cea care
mãrturiseºte: Condiþia artistului, în
general, mi se pare ilustratã minunat în
filmul Andrei Rubliov, al lui Andrei
Tarkovski. Pentru mine, ce ar putea fi
mai frumos decât sã reuºesc sã las un
semn mic al trecerii mele pe pâmãntul
ãsta frumos, care se numeste România?
Nu prea are importanþã felul în care
acum, artiºtii români sunt sau nu
apreciaþi. Unii sunt, alþii nu sunt, dar
nu pentru apreciere alegi sã devii pictor.

Trebuie sã recunoaºtem, cu mâna pe
inimã, cã artista are dreptate.
Cu alte cuvinte, avem în faþã ºi un
gân-ditor profund, mai ales când spune:
Pentru mine, rãdãcinile sunt în Bizanþ,
acolo unde Andrei Rubliov ºi-a pictat cu
smerenie, nemurirea.
Dacã ne gândim puþin, toþi pictorii,
prin tablourile lor, doresc sã îºi
depãºeascã efemeritatea, care þine de
trupul fizic, supus perimãrii. Cu fiecare
etapã a sa, artistul adevãrat parcurge o
nouã treaptã spere nemurire. Este o
categorie specialã de creatori, din care
face parte ºi Ana Maria Panaitescu.

pag. 6

Existã un pericol:

563  6 februarie 2012

OPINIA NAÞIONALÃ

Erasmus schimbã vieþi

Extinderea
ºi deschide noi orizonturi
culturii coca-cola
în dauna
culturii naþionale
 Peste 250.000 de
studenþi din
Uniunea Europeanã
pot candida la
burse ERASMUS

Urmare din pag.1

Globalizarea este fenomen
necesar, inevitabil, un
proces de mare complexitate ºi extindere
rapidã, corelat cu explozia demograficã,
revoluþia tehnologicã ºi
revoluþia economicã.
Acestea sunt surse de
oportunitãþi dar ºi de
tensiuni la scarã globalã.
Dincolo de efectele în general
pozitive, globalizarea implicã
un risc major: pierderea identitãþii
ºi continuitãþii popoarelor  definite prin limbã, tradiþii, culturã,
spiritualitate, ducând la dispariþia dialogului dintre culturi ºi
civilizaþii. Acest risc se manifestã ºi la noi în þarã, sub ochii noºtri
prin:  anglicizarea limbii, utilizarea exageratã a unor termeni
care au corespondent în limba românã;  neglijarea sau minimalizarea
culturii naþionale în favoarea culturii de import;  tratarea superficialã
sau deformatã a istoriei naþionale (în ºcoalã ºi nu numai);  extinderea
culturii coca-cola în dauna culturii naþionale;  distrugerea culturii
populare;  promovarea violenþei, a revoluþiei sexuale la televiziune,
în jocurile pe computer, în general în mass-media etc.; promovarea
pseudoºtiinþelor în dauna ºtiinþei adevãrate;  promovarea unor
pseudoreligii în dauna religiilor istorice.
Riscul pierderii diversitãþii culturale ºi prin urmare a identitãþii
naþiunilor ca rezultat al globalizãrii a fost sesizat ºi de forurile
internaþionale lucide, în primul rând de UNESCO.
Declaraþia Universalã a UNESCO despre diversitatea culturalã,
adoptatã la a 31-a Sesiune a Conferinþei Generale, Paris, 2 noiembrie
2001, are drept motto propoziþia: Bogãþia culturalã a lumii constã
în diversitatea sa în dialog. Declaraþia UNESCO constatã: cultura
este în centrul dezbaterilor contemporane despre identitate, coeziune
socialã ºi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaºtere ºi afirmã:
respectul pentru diversitatea culturilor, toleranþa, dialogul ºi
cooperarea, într-un climat de încredere reciprocã ºi înþelegere, sunt
printre cele mai bune garanþii ale pãcii ºi securitãþii internaþionale.
În acelaºi timp, Declaraþia UNESCO introduce o notã de
optimism, afirmând cã procesul de globalizare, facilitat de
dezvoltarea rapidã a noilor tehnologii de informare ºi comunicare,
deºi reprezintã o provocare pentru diversitatea culturalã, creeazã
condiþiile pentru reînnoirea dialogului între culturi ºi civilizaþii.
Pentru implementarea Declaraþiei Universale UNESCO, organizaþia
internaþionalã a adoptat un Plan de acþiune, ale cãrui linii principale
prevãd:  salvgardarea moºtenirii lingvistice, încurajarea diversitãþii
lingvistice  cu respectarea limbii materne  la toate nivelurile de
educaþie;  încurajarea învãþãrii mai multor limbi de la o vârstã timpurie;
 formularea de politici ºi strategii de pãstrare ºi îmbogãþire a moºtenirii
culturale ºi naturale, în special a moºtenirii intangibile a culturii orale,
 combaterea traficului ilicit de bunuri ºi servicii culturale.
Consider cã Declaraþia UNESCO aduce argumente convingãtoare
atunci când încercãm sã evaluãm rolul culturii în societatea modernã.
Academia Românã este definitã prin lege drept cel mai înalt for
de consacrare ºtiinþificã ºi culturalã a þãrii. Încã de la înfiinþarea sa,
printre principalele misiuni ale Academiei se numãrã cultivarea ºi
promovarea limbii ºi literaturii române, a istoriei þãrii, promovarea
ºtiinþei ºi culturii naþionale ºi universale. De-a lungul istoriei sale
de 145 ani, Academia Românã a fost credincioasã acestei misiuni.
Ziua Culturii Naþionale este un prilej de a ne aminti contribuþiile
oamenilor de ºtiinþã ºi culturã din Academie ºi din afara ei la cultura
naþionalã ºi universalã. Este important ca, mãcar odatã pe an,
societatea în ansamblu dar ºi autoritãþile sã se concentreze asupra
acestui subiect, sã cântãreascã trecutul, sã evalueze prezentul ºi sã
gândeascã viitorul culturii româneºti. Fãrã îndoialã, grijã pentru
culturã nu trebuie sã se reducã la o singurã zi pe an; ea trebuie sã fie
permanentã în cadrul preocupãrilor pentru calitatea vieþii oamenilor,
sãnãtate, educaþie, trai decent ºi, dacã se poate, bunãstare.
A rãmas sã rãspundem la cea de a doua întrebare: care este data cea
mai potrivitã pentru a marca ZIUA CULTURII NAÞIONALE?.
Ziua de naºtere a poetului naþional Mihai Eminescu a fost aleasã nu
numai fiindcã ideea a apãrut în 2010 cu acest prilej, ci mai ales
pentru ceea ce a însemnat Eminescu pentru cultura þãrii. România
are nume însemnate în toate domeniile culturii, adicã al artelor ºi
ºtiinþelor (ºtiinþa fiind parte a culturii). Multe dintre acestea ar putea
candida pentru declararea unei anumite zile drept ZI A CULTURII.
Eminescu a contribuit atât de mult la formarea limbii române moderne,
iar numele lui este venerat în cele mai largi cercuri culturale ale þãrii. Cu
tot respectul cuvenit marilor personalitãþi ale culturii româneºti,
Academia Românã considerã cã nu putea fi aleasã o datã mai potrivitã
ca ZI A CULTURII NAÞIONALE decât ziua de naºtere a poetului
Mihai Eminescu. Se pare ca decizia a fost acceptatã fãrã rezerve, fapt
dovedit de numeroasele manifestãri care au loc astãzi în toatã þara.
Credem cã prin activitatea sa, ACADEMIA ROMÂNÃ trebuie
sã fie garantul menþinerii ºi promovãrii culturii naþionale. Academia
are însã nevoie de sprijinul tuturor oamenilor de bine ºi al
autoritãþilor pentru a-ºi putea îndeplini aceastã misiune.
15 ianuarie 2012

În anul universitar 2011/2012,
peste 250.000 de studenþi vor
beneficia de pe urma programului Erasmus. Cele mai
populare destinaþii pentru
studenþi sunt preconizate a fi
Spania, Franþa, Marea Britanie,
Germania ºi Italia.
Pe de altã parte, þãrile care
trimit cei mai mulþi studenþi în
strãinãtate se estimeazã a fi
Spania, Franþa, Germania, Italia
ºi Polonia. UE a alocat aproximativ 3 miliarde de euro pentru
Erasmus în perioada 2007-2013.
Erasmus pentru toþi va
regrupa toate programele UE ºi
internaþionale actuale din
domeniul educaþiei, formãrii

Impactul Erasmus a fost enorm, nu numai pentru
fiecare student în parte, ci ºi pentru economia
europeanã în ansamblu. Prin sprijinul sãu pentru
competenþe ºi pentru un sistem de învãþãmânt superior
modern, cu legãturi mai strânse între lumea academicã
ºi angajatori, Erasmus ne ajutã sã combatem neconcordanþa de competenþe. De asemenea, programul le
oferã tinerilor încrederea ºi capacitatea de a lucra în
alte þãri, unde s-ar putea gãsi locurile de muncã potrivite
pentru ei, în loc sã fie prinºi în capcana unei neconformitãþi geografice. (José Manuel Durão Barroso,
preºedintele Comisiei Europene)

profesionale, tineretului ºi
sportului, înlocuind cele ºapte
programe existente (Programul de
învãþare pe tot parcursul
vieþii - Erasmus, Leonardo da
Vinci, Comenius, Grundtvig -,
Tineretul în acþiune, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink
ºi programul de cooperare
bilateralã cu þãri industrializate) cu unul singur. Acest lucru
va spori eficienþa, va facilita
solicitarea granturilor ºi va

reduce duplicarea ºi fragmentarea. În cadrul noului program,
obiectivul este ca pânã la
cinci milioane de oameni, aproape dublu faþã de prezent,
sã aibã ºansa de a studia, de a
se forma sau de a preda în
strãinãtate. Propunerea Comisiei este dezbãtutã în prezent
de cãtre statele membre ºi
Parlamentul European, care
au putere de decizie asupra
viitorului buget.

Am fost
bursier
Erasmus
Ceea ce a ales sã studieze
Ioana Zaharia la Via University
College în Danemarca, Viborg,
este un curs departe de a fi unul
obiºnuit. noteazã ziarul local
Viborg Folkeblad, ediþia din 2
ianuarie 2012. Animation as a
learning tool este un curs ce nu
a fost introdus încã în ºcolile
sau universitãþile din România.
El combinã metodologii ºi
reflecþii didactice în douã arii
diferite: Animaþia ºi Practica ºi
Teoria Educaþionalã. În urma
acestui curs am acumulat
cunoºtinþe despre instrumentele
educaþionale ºi aptitudini în
folosirea tehnicilor de animaþie
computerizatã.
Dupã ce am fost învãþaþi cum
sã folosim programul de
animaþie Stop Motion 7, am
avut o perioadã de douã
sãptãmâni în care am creat, pe
grupuri, scurte animaþii. La
finalul fiecãrei sesiuni de
animaþii, se fãcea o discuþie cu
profesorii, în care aflam ce am
putea îmbunãtãþi în tehnica
noastrã. Dupã douã luni în care
am exersat, am fost trimiºi sã

facem practicã în ºcoli ºi
grãdiniþe. Eu am fost repartizatã
la o ºcoalã cu copii cu ADHD.
Nu ºtiam nimic despre aceastã
boalã, aºa cã m-am apucat sã
studiez. Treptat, mi s-a dezvoltat
interesul faþã de aceºti copii ºi am
decis ca, pe viitor, sã mã implic
în educarea lor.
Pe lângã toate activitãþile
minunate, care ne-au fost oferite
de Via University College, diverse
excursii în afara Viborg-ului, am
putut beneficia de cursuri gratuite
de limbã danezã. Atmosfera de la
cursuri era destinsã, puteai
întreba orice fãrã a-þi fi jenã cã vei
spune o prostie ºi ceilalþi vor râde
de spusele tale. Nu ºtiu câte
prostii am spus în patru luni cât

am stat acolo, dar ºtiu cã nimeni
nu a râs de mine ºi, dimpotrivã,
ideile tuturor studenþilor erau
folosite de profesor în crearea
unei explicaþii mai ample ºi a
unor exemplificãri, astfel încât
studentul se simþea 100% implicat în acea discuþie, la acel curs.
Cred cã acesta este unul dintre
lucrurile la care noi, studenþii ºi
profesorii români, trebuie sã vrem
sã lucrãm. Dupã douã sãptãmâni
de parcurgere a cursului, am
fost întrebatã de profesor dacã
vreau sã dau un examen, ca
sã trec la modulul urmãtor.
Bineînþeles cã m-am pus cu burta
pe carte, cum spune românul
ºi aºa m-am ales cu atestat modulul I limbã danezã.

Statistici in 20 de ani
Aproape trei milioane de
studenþi au beneficiat de o
perioadã de studiu sau de
stagiu în strãinãtate de la
crearea acestui program, în
1987. Sub deviza Erasmus:
de un sfert de secol, schimbã
vieþi ºi deschide noi orizonturi, manifestãrile dedicate
aniversãrii de argint vor fi
lansate de Androulla Vassiliou,
comisar european pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi
tineret. Mobilitatea în cadrul
Erasmus reprezintã un
element central al strategiei
Comisiei de combatere a
ºomajului în rândul tinerilor
printr-o mai mare concentrare
asupra dezvoltãrii competentelor  un aspect care va fi
discutat de ºefii de state ºi de
guverne în cadrul Consiliului
European informal.
Erasmus, cel mai de succes
program de mobilitate a
studenþilor din lume, îºi sãrbãtoreºte anul acesta cea de-a
25-a aniversare. Aproape trei
milioane de studenþi au beneficiat de o perioada de studiu
sau de stagiu în strãinãtate de la
crearea acestui program, în
1987. (EurActiv.ro)
Cât despre danezi, aºa cum
i-am perceput eu, sunt oameni
care ºtiu sã facã faþã oricãrei situaþii. Sunt relaxaþi ºi
ponderaþi, în general. Îmi place
foarte mult cã sunt sãritori, îþi
oferã ajutorul.
Ce a reprezentat experienþa
aceasta pentru mine? Patru luni
petrecute pe cont propriu, nu
din punct de vedere financiar,
într-o þarã strãinã, civilizatã,
împreunã cu oameni noi, de
culturi diferite, m-au maturizat,
mi-au deschis ochii, mi-au lãrgit
orizontul ºi m-au motivat. Sunt
lucruri de care nu ai cum sã îþi
dai seama cât timp trãieºti în
acelaºi loc.
Cât mai mulþi studenþi ar
trebui sã se lupte pentru aceste
burse, cred eu. Astfel ar creºte
din punct de vedere individual ºi, de asemenea, ar ajuta la
îmbunãtãþirea imaginii facultãþii
noastre.
Mã bucur enorm cã Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice mi-a oferit
aceastã posibilitate ºi le
mulþumesc profesorilor Aniþa
Grigoriu, Bianca Archip, Aurel
Cazacu, George Lãzãroiu ºi
doamnei decan Sofia Bratu!

Ioana ZAHARIA,

studentã,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Avortonii bunelor intenþii

Mã mir cã ne mai mirãm. Doar drumul
spre iad e pavat cu bune intenþii. Putem noi
sã afirmãm cu mâna pe inimã cã nu suntem
noi în topul naþiunilor lumii cu cele mai bune
intenþii pe cap de locuitor?! Eu cred cã nu.
Sã luãm, de pildã, ultimii ani. Bune intenþii:
accelerarea reformei ºi însãnãtoºirea
economiei, creºterea nivelului de trai,
sprijinirea þãrãnimii, moralitatea guvernanþilor,
separarea realã a puterilor în stat. .. Sã vã mai
dau exemple? Ce rost are? Sunt suficiente
cele de mai sus pentru a ne arãta lumina de
la capãtul tunelului ... flãcãrile iadului.
Ce-au fost, ce sunt, ce-au devenit ele,
bunele intenþii?! Avortoni.
Printre ultimele bune intenþii este majorarea
pensiilor ºi salariilor bugetarilor. Unii au
îndrãznit sã o caracterizeze drept loviturã
electoralã. Guvemanþii s-au grãbit sã rãspundã
cã ea, majorarea, (ca intenþie) era prevãzutã
încã din toamnã. ªi eu vã garantez cã ea,
majorarea, ca bunã intenþie, existã de când
s-au inventat pensiile ºi salariile.
De bune intenþii au fost/vor fi pline ºi
promisiunile electorale din campania ce stã
sã vinã. Semnele cã s-a trecut/se trece la
treabã ar fi trebuit chiar sã aparã. În loc de
rezultate ne trec fiori de spaimã cã s-ar
putea sã ni se cearã sã mai punem o hainã-

douã pe noi pentru a nu degera în case.
Pentru cã, nu ºtiu cum sã vã spun, dar
anotimpurile, la noi, reuºesc sã surprindã
prin suecesiune pe mai marii localitãþilor ºi
þãrii noastre. Brusc, la prima brumã sau
zãpadã, au revelaþii: a venit toamna, sau a
venit iarna ... ªi-atunci încep sã se caute în
buzunarele obºtii, care, nu trebuie sã vã

Cronica
gri
spun, sunt goale. În toate situaþiile, bunele
intenþii ale conducitorilor îºi gãsese
rezolvarea tot în veniturile noastre
pipernicite, subte de nevoi.
Conducãtorii se comportã ca niºte
musafiri care comandã caviar ºi ºampanie
pe banii gazdei. Bunele lor intenþii se
bazeazã pe capacitatea noastrã de a accepta
sã mai strângem cureaua, sã ne mai privãm
de un beneficiu al civilizaþiei, sã mâncãm
mai prost ºi mai puþin, sã ne refuzãm
vacanþe, odihnã, distracþii, adicã pe
renunþarea noastrã la tot ce am visat pe
vremea când am ieºit în strada ºi-am forþat

schimbarea unui regim care devenise odios
tocmai pentru cã ne era frig, foame, eram
triºti ºi îngrãdiþi într-un þarc ideologic. Nu
mai avem þarc ideologic, dar avem un
procent infricoºator de oameni care trãiesc
în sãrãcie, avem foarte mulþi, prea mulþi
copii care abandoneazã ºcoala, avem prea
multi cerºetori, prea multã violenþã, prea
multã eorupþie ...
În unele situaþii, la nivelul intenþiilor,
guvemanþii au o atitudine paternalistã, de
pãrinte bãtut de soartã ºi fãrã noroc care-ºi
priveºte odraslele ca pe o adunãturã de
asistaþi social, de milogi cu mâna-ntinsã,
alteori, deºi se fac cã nu vãd, ei înºiºi,
guvernanþii, întind mâna slabã, osoasã ºi
apucãtoare cãtre noi, aºtia mulþi ºi nevoiaºi.
Când, fãrã bune intenþii  de care suntem
sãtui , totul ar fi rezolvabil fãrã prea multã
filozofie, prin muncã eficientã, fãrã mitã
electoralã. Se ºtie doar ca unui flãmând nui dai un peºte, îl înveþi sã pescuiascã ºi-i
oferi o undiþã.
Mã întreb ca prostul: dacã nu se produce
în industrie, agriculturã, turism, culturã,
servicii, de unde vor mai promite
conducãtorii noºtri verzi ºi uscate fardate
în bune intenþii?!

Mioara IORDACHE
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine

LUNI  6 ianuarie 2012
06:00
06:30
07:30
08:00
08:30
09:30
11:20
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22.00
23:00
23:30
00:30
04:00
05:00

Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film documentar  Tehnologia azi
Ce faceþi cu timpul liber
Emisiune de Violeta Screciu
Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
TVRM-edicina Prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
Promo USH
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial  Sonka (Rusia) ep. 2
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Ce faceþi cu timpul liber (r)
Film serial  Sonka (Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
La sugestia telespectatorilor (r)
Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  7 februarie 2012
06:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
08:30 Film serial
Sonka (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Performeri în arenã
Emisiune de Teodora Vlad
14:30 Tinere talente
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial  Sonka (Rusia) ep.3
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi

22:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film serial  Sonka (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)

MIERCURI  8 februarie 2012
06:00 Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Sonka (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial  Sonka (Rusia) ep. 4
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:20 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã (r)
22:00 Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
22:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
23:30 Film serial  Sonka (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Lumea vãzutã de aproape (r)

JOI  9 februarie 2012
06:00 Performeri în arenã
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
07:30 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial
Sonka (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial  Sonka (Rusia) ep. 5
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader

20:30 Teatru în fotoliu de acasã
Emisiune de Georgel Nucã (r)
22:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
22:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Film serial  Sonka (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:00 Film documentar  Paris (r)

VINERI  10 februarie 2012
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
07:00 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
08.00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Sonka (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 La sugestia telespectatorilor
Emisiune de Viorel Popescu
14:00 Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial  Sonka (Rusia) ep. 6
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
21:30 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:30 Cinefilia. Emisiune de actualitate,
educaþie ºi culturã cinematograficã
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30 Film serial  Sonka (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Cinefilia (r)
05:00 Între alb ºi negru (r)

SÂMBÃTÃ  11 februarie 2012
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa  Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Film documentar  Cinemagia ep. 6
16:30 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
Limbajul cinematografic al violenþei

Silviu ªERBAN
Prezenþa violenþei pe ecrane,
alãturi de profanare, nuditate,
comerþ cu droguri, prostituþie, a
suscitat numeroase controverse la
Hollywood încã de la începuturi. În
cinematografia americanã, încã din
1927, exista o comisie ce superviza
aspectele permise ale oricãrui
scenariu de film, aºa-numitele
Donts and Be Carefuls, elaborate de
Studio Relations Committee, ºi care,
trei ani mai târziu, vor deveni
celebrul Production Code Administration. Sub influenþa acestui
Cod, multe pelicule vizate îºi vor
adapta construcþia cinematograficã
a subiectului pentru a înºela
vigilenþa cenzorilor, îmbogãþind
astfel limbajul filmic cu mijloace
expresive inovatoare, iar, în unele
cazuri, acceptând ºi modificãri
impuse ale scenariului care sã mai
îndulceascã violenþa acestuia.
Scarface, produs de Howard
Hughes, regizat de Howard Hawks
ºi finalizat dupã lungi negocieri cu

Studio Relations Committee în 1932,
este una dintre peliculele creative în
sensul definit mai sus. Inspirat de
acþiunile gangsterilor lui Al Capone,
filmul proiecteazã, prin personajul
Tony Camonte (Paul Muni), ce-l
ascunde pe temutul mafiot, o mascã
a violenþei neatinse pânã atunci. Ceea
ce a atras atenþia cenzorilor a fost nu
doar excesiva prezenþã a focurilor
de armã ºi a victimelor (al cãror
numãr este mult mai mare decât în
precedentele filme similare), ci ºi
violenþa generatã de editare, prin felul
în care sunt montate aceste scene.
Secvenþele care înfãþiºeazã rãzboiul
dintre bandele de gangsteri abundã în
imagini cu tiruri de armã ºi atacuri
cu bombe aruncate din automobile,
cu execuþii ºi omoruri cu victime
colaterale, persoane nevinovate
prinse în ambuscadele armate.
Simbolistica violenþei este la fel de
penetrantã. X-ul de pe obrazul lui
Camonte devine sugestia regizorului
pentru a marca în film iminenþa
asasinatelor. Semnul rãu vestitor
apare chiar în scena de debut a
filmului, atunci când se petrece prima
crimã: dintr-un unghi raccourci,
camera prezintã un stâlp de iluminat
stradal, care, în partea sa superioarã,
este intersectat de un indicator cu
numele unei strãzi (22 nd Street)
formând un X; câteva cadre mai
târziu, în interiorul unui restaurant,
dupã o petrecere în stil mafiot, Louis
Costillo (Harry J. Vegar), capul
bandei, este împuºcat mortal de
silueta unui bãrbat a cãrui identitate

va fi devoalatã cu prilejul unui alt
asasinat. Acelaºi fluierat al unei
melodii, ce însoþeºte împuºcarea lui
Costillo, îl auzim ulterior la Camonte,
cu ocazia asasinãrii urmaºului lui
Costillo la ºefia bandei, Johnny Lovo
(Osgood Perkins) sau a bunului sãu
prieten, Guino Rinaldi (George Raft),
ucis de Tony dintr-o gelozie generatã
mai degrabã de un sentiment
incestuos decât de protecþia exageratã faþã de sora sa, Cesca (Ann
Dvorak). Simbolistica violenþei este
marcatã ºi prin prezenþa în cadru a

Scarface

(Howard Hawks, 1932)
automatului Thompson, arma de
care Camonte devine atât de ataºat.
O scenã impunãtoare prin pregnanþa
sa este cea a montajului în care,
de-a lungul a aproape 10 secunde,
calendarul îºi schimbã filele peste
care este suprapusã imaginea pistolului mitralierã însoþitã de sunetul
unei serii continue de foc automat.
Totuºi, în ciuda acestei abundenþe de imagini violente, multe
dintre scene nu prezintã decât
indirect dezastrele, utilizându-se
imagini în care apar siluetele
criminalilor sau ale victimelor,
zgomote ce sugereazã crime sau
evitând punerea în acelaºi cadru a
atacatorului ºi a victimei, o regulã
nescrisã a Codului, pe care Scarface
nu o încalcã. Silueta lui Camonte

18:00 Film documentar
Lumea animalelor
18:20 River dance  spectacol de muzicã
ºi dans irlandez
20:00 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
22:30 ORCHESTRA FILARMONICÃ DIN
VIENA  dirijor LORIN MAAYEL
00:00 Total weekend  cu Sorin Lupaºcu (r)
02:30 Har et party (r)
03:00 Concert (r)
04:00 Seara românilor (r)

DUMINICÃ  12 februarie 2012
06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Ecumenica  Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
11:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
12:00 Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
12:30 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 Concert
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
17:30 Film artistic  Lassie ºi cãutãtorii
de aur (SUA, 1951). Genul: aventurã.
Regia: Harold F. Kress. Distribuþie:
Paul Kelly, Bruce Cowling, Gary
Gary. Conform reglementãrilor CNA
filmul poate fi vizionat de copii cu
acordul pãrinþilor.
19:00 Film documentar  Paris
19:30 Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de
Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic  Doi nãtãrãi în Africa
(SUA, 1949). Genul: comedie, aventuri. Regia: Charles Barton. Distribuþie: Bud Abbott, Lou Costello;
Clyde Beatty, Frank Buck, Hillary
Brooke, Joe Besser. Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi
vizionat de copii cu acordul pãrinþilor
00:00 Cafe concert  Emisiune de Sorin Petre
00:30 Film artistic
03:30 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

RADIO
LUNI

07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever

MARÞI

07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever

MIERCURI

07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever

JOI

07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever

* Emisiune realizatã în cadrul VINERI

39

trãgând un foc de armã este urmatã
de cadrul cu Costillo cãzut pe podea.
Focul de armã automatã dezlãnþuit
asupra ºefului unei bande rivale,
Gaffney (Boris Karloff), aflat în
timpul unei partide de bowling, este
însoþit de cãderea bãrbatului, urmatã
de un traveling ce însoþeºte drumul
bilei ce trânteºte popicele, din care
una, doar clãtinându-se, are nevoie
de încã un tir de armã pentru a cãdea.
Uciderea lui Johnny Lovo este mult
mai elipticã: victima apare în cadru
doar înaintea crimei, implorând,
camera se mutã pe Camonte pãrãsind încãperea în timp ce se
înþelege din priviri cu asociatul sãu
Rinaldi, apoi pe acesta ducând
mâna la port-armã, din nou un cadru
cu Lovo strigând ºi, în fine, un
plan general cu Tony filmat din spate
îndreptându-se spre ieºire pe
fundalul sonor a trei focuri de armã.
Recursul la prezenþa siluetelor
survine din nou în relevarea
unei execuþii a membrilor bandei
adverse, secvenþã ce trimite la evenimentul real al Masacrului din
ziua Sfântului Valentin din 1929,
în care a fost implicat Al Capone.
Alteori, regizorul doar sugereazã
crimele în secvenþa atacului de
la Shamrock, unde oamenii lui
Camonte se vãd doar intrând ºi

Departamentului Învãþãmânt

07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip
 Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever

SÂMBÃTÃ

ieºind din bar, nu ºi înãuntru, de
unde se aud doar focuri de armã.
Existã însã ºi intervenþii în cadrul
scenariului filmului din partea Studio
Relations Committee ce includ adãugarea unor scene de la poliþie, de
la sediul ziarelor sau al autoritãþilor
publice, în care sunt inserate lamentãri
cu privire la legislaþia care permite
escaladarea la un asemenea nivel de
violenþã a rãzboiului dintre bandele
de gangsteri. Rezultat al aceleiaºi
intervenþii este însã ºi transformarea
lui Camonte în laº, în scena de final,
scena morþii gangsterului, în care
asistãm la dansul convulsiv al acestuia
sub tirul poliþiºtilor, fãrã a vizualiza
ºi loviturile gloanþelor ca atare.

* * *
Producþia lui Frank Capra It Happened One Night (S-a întâmplat
într-o noapte) din 1934 este primul film din istoria Oscarurilor care a obþinut toate cele cinci premii majore ale Academiei: cel mai bun film, cel mai
bun regizor, cel mai bun actor, cea mai bunã actriþã ºi cel mai bun scenariu.

10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever

DUMINICÃ

10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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TEATRU ZONAL BERCENI  SESIUNEA CA O REPETIÞIE GENERALÃ
Într-un punct vital al capitalei, ce are nevoie de un nucleu al reprezentãrii teatrale, un proiect al
unui teatru zonal  Berceni  va aduce cu sine un numãr însemnat de spectatori, ce se vor
bucura de un program repertorial constant ºi variat în acelaºi timp. Mulþumim conducerii
Universitãþii Spiru Haret pentru acceptul de a folosi spaþiul generos al scenei Sãlii Mari de
Spectacole din Berceni, pentru micile dotãri necesare ºi pentru colaborarea fructuoasã legatã
de zona scenograficã. Într-un timp destul de scurt, vã vom invita sã vizionaþi producþiile noastre
teatrale pe aceastã scenã, respectiv: Niºte fete, Savage in limbo, Femei din Manhattan Aºteptãm
cu nerãbdare spectacolele finite pe scena Studio. Succes!

Niºte fete  Savage in limbo
 Femei din Manhattan
Cald în sediul nostru din
Berceni, al Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret. Se
tremurã doar de emoþie, iar
emoþia este constructivã. Se

pregãtesc masteranzii pentru
examenul de Arta Actorului.
Este marþi, 31 ianuarie 2012, iar
coordonatorii, prof. univ.
dr. ªtefan Velniciuc ºi lector univ.
dr. asoc. Florin Grigoraº, invitã
publicul în Sala Lucia Mureºan.
Au stat/aplaudat peste cinci ore.
Lumina se aprinde ºi
pãtrundem în universul unei
camere de hotel american,
ascultând replicile din piesa
Niºte fete, scrisã de regizorul,
scenaristul ºi dramaturgul
american Neil LaBute. Am
vãzut-o pe Magda Frâncu în
rolul Sam, Ana-Maria Bãlescu
în rolul Tyler, pe Julianna Nagy
în rolul Lindsay, iar pe Adrian
Þofei în rolul Guy. Mai târziu,

într-o nouã ºi sclipitoare
distribuþie: Guy  Adrian Þofei,
Sam  Adina Tãºchinã, Tyler 
Beatrice Viciu ºi Lindsay 
Ruxandra Coman. Personajele

sunt neliniºtite ºi neliniºtitoare.
Ele se dilueazã într-o lume a
controverselor, a explicitãrilor
nemotivate ºi nevalorizante,
cãutând un ce care sã le oferte
siguranþa zilei de mâine, chiar
dacã le tulburã ziua de astãzi.
Dupã
pauza
necesarã
schimbãrilor de decor, ne aflãm
în lumea transfiguratã a unui alt
dramaturg american, John Patrick
Shanley. Minunatul text al piesei
Savage in limbo a fost interpretat
de Sebastian Vâlcea (Murk),
Maria-Cristina Ghiþã (April),
Ana-Maria Bãlescu (Savage) ºi
Dana Zaharescu (Linda).
A urmat piesa Femei din
Manhattan, a aceluiaºi celebru
dramaturg american. Acum au

urmat scenele, în ordinea
desfãºurãrii, 1. Billi  Diana
Croitoru, Rhonda  Magda
Frâncu, Judy  Julianna Nagy,
2-A Billie  Diana Croitoru ºi Bob

 Alexandru Mihalache, 2-B.
Billie  Diana Croitoru ºi Bob 
Rãzvan Teodorescu, 3. Judy 
Maria-Cristina Ghiþã ºi Duke 
Sebastian Vâlcea) ºi 4. Rhonda 
Magda Frâncu, Judy  Ana-Maria
Bãlescu ºi Billi  Diana Croitoru.
Felicitãri
profesorilor
coordonatori pentru temele de
studiu alese, contemporane ºi
actuale, care pot fi finisate pe
parcursul semestrului II, iar,
apoi, prezentate ca spectacole
teatrale de sine stãtãtoare,
profesioniste, pe scena
Studioului de Teatru al
Facultãþii de Arte ce ia naºtere
sub ochii noºtri încurajatori, pe
scena Sãlii Mari de Spectacole
din Berceni.

Eminescu  La bibliotecã
În fiecare an, pe 15 ianuarie,
De la Nistru pân la Tisa, tot
românul, care are o inimã în
piept ce bate, ºtie cã este mare
sãrbãtoare naþionalã: aniversãm
ziua în care stelele au hotãrât
ca acest cocon domnesc 
Mihai Eminescu  acest mag
cãlãtor în stele, sã facã popas
de-o viaþã pe plaiurile Mioriþei
ºi sã ne lase comoara sufletului
sãu, versurile sale de aur. Anul
acesta, chiar dacã l-am elogiat
la clasã ºi i-am recitat poeziile
în spaþiul generos al Studioului
Lucia Mureºan, din cadrul
Facultãþii de Arte, iatã cã am
revenit cu o iniþiativã lãudabilã
a lect. univ. dr. Dorina Arsenescu,
care a dorit ca ºi pe valurile
sonore ale artei surori  muzica
 sã se celebreze bucuria unei

asemenea aniversãri. La Teatrul
Masca, în spaþiul inspirat numit
La bibliotecã, miercuri 25 ianuarie 2012, a avut loc un recital
de lieduri, prezentat de
prof. univ.dr. Carmen Stoianov.
Dorina Arsenescu, profesor ºi
pianist de excepþie, acompaniatã de
cãtre soprana Camelia Pavlenco, a
încântat publicul cu lucrãri de
G. Dima, G. ªtephãnescu,
N. Cassian, M. Jora, A.Vieru,
V. Teodorian, D. Constantinescu,
T. Ciortea, A. Luxemburg, V. Timiº,
D. Popovici, P. Stoianov, G. ªorban.
Am inaugurat, astfel, ºi o nouã
ofertã culturalã a decanului
facultãþii noastre. În fiecare zi de
miercuri, de trei ori pe lunã, unul
dintre foaierele Teatrului Masca
devine o bibliotecã ce va gãzdui
ºi un eveniment muzical 
concert de jazz sau muzicã

simfonicã. Spectatorii vor avea
astfel o alternativã la muzica
ascultatã pe scarã largã. Prin
acest proiect urmãrim sã
transformãm sediul nostru
într-un tãrâm al evadãrii în tot
ceea ce înseamnã artã. Teatrul,
muzica, dansul sau lectura sunt
pãrþi din fiecare dintre noi,
universuri unde ne regãsim ºi
ne reinventãm. Sunetul chitarei,
atât de aproape de sufletul
oricãrui artist, rãscoleºte
sentimente, rezoneazã cu
întreaga fiinþã, creeazã lumi.
Veniþi sã redescoperiþi plãcerea
cititului, nu renunþaþi la muzicã
de calitate, experimentaþi o
searã ineditã într-o atmosferã
unicã, ne-a invitat conf. univ.
dr. Mihai Mãlaimare, directorul
Teatrului Masca.

Statui vivante
Bucureºtiul este asaltat de nãmeþi. Totul este
pudrat cu zãpadã diamantatã. Ce zi frumoasã
(25.01.2012) spre a viziona un examen de Arta
Actorului  Teatrul Gestual ºi Acrobaþie scenicã
 al anului II Masterat, Specializarea Artã
Teatralã, de la Facultatea de Arte. Invitaþia ne-a
fost fãcutã de cãtre conf. univ. dr. Mihai
Mãlaimare, coordonatorul acestui curs. Totul a
început cu exerciþiile spectaculoase coordonate
de cãtre cascadorul Ion Albu, la care a asistat ºi
prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc, tutorele de an al
acestei grupe de masteranzi, apoi am urmãrit
exerciþiile constituite sub tema generoasã de
personaje Statui vivante. Întreaga grupã, respectiv
Ana Maria Bãlescu, Ruxandra Coman, Diana
Croitoru, Maria Magdalena Frâncu, Maria
Cristina Ghiþã, Alexandru Mihalache, Julianna
Nagy, Adina-Elena Tãºchinã, Rãzvan
Teodorescu, Adrian Þofei, Beatrice Cristina Viciu
ºi Maria Daniela Zãhãrescu, a îmbrãcat costumele
unor personaje îndrãgite, ºi apoi, urmãrind un
monolog interior, au trecut la prezentarea acestuia
doar prin gest ºi mimicã.
Conf. univ. dr. Mihai Mãlaimare nu numai cã
a acordat atenþie exerciþiilor de examen, dar a pus
ºi în paginã cele ce trebuie ºtiute ºi însuºite de
mai tinerii învãþãcei. Privim cãtre lect. univ.
asoc. Anamaria Pâslaru-Dinculescu, cea care a
coordonat aceastã parte spectacularã a
examenului, iar ea ne confirmã din priviri cã aºa
este... Experienþa pe care o are cu Teatrul Masca
 unde este actriþã  de atâþia ani de zile, sutele,
poate miile de spectacole în spaþii
neconvenþionale au atras mii, posibil zeci de mii
de spectatori, care altfel nu ar fi parcurs drumul
spre spaþiul închis ºi organizat al unui teatru
clasic.
Sã întindem o mânã, o stare, un sentiment cãtre
aproapele nostru, spectatorul...

Teatrul antic ºi personajele sale
La Atena statul plãtea cetãþenilor sãraci dreptul
de a frecventa spectacolele dintr-un fond special
creat, care nu era atins nici în cele mai dificile
împrejurãri. Reprezentãrile teatrale au devenit o
parte organicã a vieþii cetãþii servind ca instrumente
de educare a spiritului civic. Operele marilor
dramaturgi Eschil, Sofocle, Euripide au educat
poporul grec în spiritul patriotismului ºi respectãrii
libertãþilor cetãþeneºti. Asta avea sã vedem ºi noi
în dimineaþa zilei de 27 ianuarie 2012 la sediul
Facultãþii de Arte, când clasa, coordonatã de cãtre
conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, conf. univ. dr.
asoc. Anca Sigartãu ºi asist. univ. drd. Vladimir
Anton, a prezentat în cadrul examenului grupei
de anul I licenþã, specializarea Artele Spectacolului
(Actorie). Studenþii Cristina-Miruna Almãºan,
Sigrid-Mãdãlina Bãlþãtescu, Alina Ioana
Brãtuianu, Costel Bulgaru, Valentin-George
Burcea, Daniela-Eleonora Cupceanu, Bogdan
Alexandru Dobrescu, Daniela Pãun (FierbinþeanuCãlinescu), Ion-Cristian Popescu, Adina ªteþcu,
Mariana Tiliþã, Alina Cristina Þane, Cristina-Ioana

Vãduva, Marius Voicu ºi Carmen Maria
Vorvoreanu-Stroia s-au întâlnit cu personaje
arhetipale ale teatrului antic: Antigona, Medeea,
Oedip, Prometeu, etc.
Tragediile antice, prin atitudinea pe care o aveau,
dãdeau ultima loviturã instituþiilor ºi concepþiilor
vechi, creând în literaturã un nou tip uman: tipul
omului care cuteazã sã lupte împotriva anumitor
credinþe ºi idei religioase, tinzând cu hotãrâre
sã-ºi însuºeascã o conºtiinþã ºi o voinþã liberã,
pentru cã se recunoaºte responsabil de actele sale.
Aceste idei, cãrora pãrinþii tragediei antice le-a dat
o formã ºi forþã artisticã impresionante, erau idei
care frãmânta noua societate democraticã a Atenei,
ºi pe care le vor duce mai departe în operele lor
ceilalþi mari dramaturgi pe care îi vom studia,
conform planului de învãþãmânt din acest an
universitar.
Atitudine ºi mesaj, erou ºi eroism, colectivitate
ºi individualitate, sunt tot atâtea teme de
comunicare ale spectacolului studenþilor. Le urãm
succes pe mai departe!
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